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Letošní rok, je rokem šmity!
Po prázdninách vše dostalo slavnostní ráz, v rychlém
tempu se slavily narozeniny Nového roku, jenž je ve
znamení „šmity“ (tzv. šabatového roku), o deset dní
později Den smíření, s našimi vědomými i nevědomými
hříchy, které jsme strávili před tváří Hospodina, abychom si udobřili jeho soud, který každoročně nad námi
Hospodin v tomto čase vynáší. Je to též čas sklizně, kdy
se máme veselit před jeho tváří a nepřicházet s prázdnou. Každý z nás by měl přinést, co může. To jsou slova
našeho živého Boha. Jako dík za dobrý a příznivý soud.
V tomto po pandemickém čase více aktuální než v dobách předešlých. Hospodin nám dává na srozuměnou,
že je tu s námi.
V tomto svátečním čase se též obnovila spolupráce s karlovarskou židovskou obcí, kdy naši dva vážení členové
doplnili minjan na bar micva, které se v Karlových Varech slavilo po dlouhých šedesáti letech. Duchovní ŽOT
podpořil na Simchat Tóra minjan v Jubilejní synagoze
Františka Josefa v Jerusalémské ulici. Jsou to velké věci
a svědčí o návratu k tradičním hodnotám judaismu.
Začátkem října se konala košer sklizeň v Českém vinařství v Chrámcích, kdy se sklízely odrůdy Müller Thurgau
a Zweigeltrebe na zpracování čistého přírodního hroznového moštu. O který je stále větší a větší zájem. Na
zpracování hroznového moštu se podílela již druhá generace, Joel Sidon a Nathan Schwab, které zaučoval ve
vinařství mašgiach PŽO Tomáš Pulc. Je potěšitelné, že
odkaz Moše Váni zc“l. žije dál a má pokračování v další
generaci.
Potěšitelné je zjištění, že na naši Židovskou obec Teplice
si našly cestu nové tváře. Což je velmi pozitivní zjištění.
V letošním roce se nám podařilo zajistit opravu obvodové zdi na židovském hřbitově v Mašťově, o kterém Vás
budeme informovat v dalším čísle čtvrtletníku Posel.
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT

Ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek
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Karel Reiner

Od doby, kdy se v Žatci narodil 27. června 1910 manželům Reinerovým jediný syn Karel, letos uplyne 111 let. Tatínek Josef Leib
Reiner se narodil 27. 10. 1872 v Černovcích, na Bukovině v Haliči, dnes Ukrajina. Vyrůstal v řemeslnicko-obchodnické rodině, kde
dominoval otec a židovské ortodoxní náboženské prostředí.
Byl předposledním z 12 či 13 dětí a vychodil pouze náboženskou školu chedru, kde se děti učily od dětství pouze hebrejskou Bibli a Talmud. S tím se ale nehodlal spokojit, proto se
vydal do Vídně, kde žil s bratrem Maxem a Josefem Ramlerem. Protože z Černovic ovládal pouze hovorově jazyk jidiš, ve
Vídni se naučil dokonale číst a psát německy. Miloval matematiku a vynikal barytonovým hlasem i hudebním nadáním.
Počátkem 90. let 19. stol. se přihlásil na vídeňskou konzervatoř
Společnosti přátel hudby, kterou absolvoval s vyznamenáním
(1897). Zpíval v německých operních souborech v Lublani, Záhřebu a kolem roku 1900 se dvakrát pokoušel uchytit v New
Yorku, ale vždy se vrátil do Vídně. Nakonec onemocněl s hlasivkami, špatně se vyléčil, a to byl konec jeho pěvecké kariéry.
V roce 1904 se oženil se Sime Scharlagovou, narozenou 18. 3.
1874 v městečku Chorostkiv, v Ternopilské oblasti na Ukrajině, dcerou Karla Chaima Scherlaka a Fanny Freudy Scherlak.
Dětství Sime ale strávila ve Vídni spolu s dalšími šesti sourozenci. Vychodila střední školu, potom pracovala, ve vídeňské
advokátní kanceláři.
Rodinu se snažil Josef uživit jako kantor v židovské náboženské obci v Karlovacu (Chorvatsku), později v Ostravě a Teplicích, až
roku 1908 trvale zakotvil v Žatci. Jeho předchůdcem na postu vrchního kantora byl Ignatz Erber, který v žatecké synagoze působil
celé čtvrtstoletí. Kantor v židovském prostředí má jiný význam. Bohatší komunita mívala dva tzv. Unterkantory, kdy jeden četl
modlitby a druhý byl pěvecky školený. Josef se věnoval vyučování také mladých i dospělých žáků ve zpěvu a hře na klavír. Přestože
se celý život učil česky, nikdy k dokonalosti nedospěl a doma se hlavně kvůli mamince mluvilo německy. Při sčítání lidu se hlásil
k židovské národnosti, ale ne k sionismu. Byl uvědomělým obdivovatelem Masaryka a po vzniku republiky si vážil jejího demokratického charakteru.
Karel vyrůstal v žateckém, německy mluvícím prostředí, česky moc neuměl, proto ho tatínek posílal mezi žáky českého učitelského
ústavu v Žatci a o prázdninách jezdili do českých měst (1925 Tábor, 1926 a 1927 Brandýs nad Labem). Postavení rodiny umožnilo
Karlovi vzdělávat se v období I. sv. války mimo obecnou školu díky kondicím soukromého učitele Matkovitsche, který vedl v Žatci
městskou knihovnu. Učil se dobře, proto přeskočil pátou třídu a přestoupil přímo do primy reálného gymnázia. Bayerovu školu klavírní hry absolvoval díky mamince. S další výukou klavíru pokračoval u Toni Mändelové, bývalé žačky Karlova otce, která se výuky
ujala, když otec narukoval (1915) na východní frontu.
Ve 13 letech se učil pod vedením varhaníka Ernsta Lutze také na housle, ale po roce učení ukončil. Na čas přerušil ze zdravotních
důvodů i hru na klavír. Karel rád cestoval a za I. sv. války poznával okolí Žatce, s maminkou navštívil Vídeň (1916), 1922 a 1924 Fürth
u Norimberka a s otcem v roce 1923 byli u Baltského moře v městečku Horst (dnes Niechorze), kde se zotavoval z častých angín. V
Kolbergu prvně viděl moře a cestou domů Štětín, Berlín, Postupim a Drážďany, místa, kde všude žili někteří z otcových příbuzných.
V letech 1926–1928 Karel veřejně vystoupil na dvou akademiích gymnázia v žateckém divadle (1926 jako klavírista na školní akademii zahrál Uherskou rapsodii č. 2 Ference Liszta).
Na reálném gymnáziu v Žatci maturoval 16. 6. 1928, a protože se během studia učil češtině, maturoval také z tohoto nepovinného
jazyka. Když v roce 1928 přišel do Prahy na studia práv, zapsal se také jako mimořádný posluchač hry na varhany na Německou hudební akademii k prof. Kurtu Utzovi a na hudební teorii k prof. Fideliu Finkovi. Jeho nadšení však záhy vyprchalo. Byl vyškrtnut ze
studia (1928) a definitivně se rozešel s německou hudební kulturou. Přijal korepetitorský úvazek v Německém mužském pěveckém
spolku dr. Heinricha Swobody, ale ani tady dlouho nepobyl. Rád však navštěvoval Židovskou čtenářskou besedu, kde si půjčoval
knihy v češtině. V letech 1928–1933 vystudoval v Praze právnickou fakultu a složil státní zkoušku z češtiny s výborným prospěchem.
Od podzimu 1928 do jara 1929 byl soukromým žákem Ervína Schulhoffa, poté v letech 1929–1930 Aloise Háby (hudební teorie
a skladba) a Josefa Suka (kompoziční oddělení mistrovské školy). Působil v revue soudobé hudby Klíč (1930–1934), 1934–1935
studoval hudební vědu na filozofické fakultě, 1935–1938 byl redaktorem časopisu Rytmus, 1936–1937 přispíval do Českého slova
a v letech 1934–1938 spolupracoval jako pianista a skladatel scénické hudby s E. F. Burianem v Divadle D 34. Byl také redaktorem
časopisů Rytmus a Přítomnost, přispíval do časopisu Eva (1936–1939). Do roku 1938 se věnoval stálé koncertní činnosti doma
i v zahraničí, kdy propagoval soudobou českou hudbu. Vlastní skladby hrál na mezinárodních festivalech ve Vídni (1932), v Praze
(1935) a v Paříži (1937). Ve 30. letech se podílel na činnosti sdružení levicových umělců Levá fronta, působil v hudební sekci Svazu
dělnických divadelních ochotníků československých a spolupracoval s hudební redakcí nakladatelství Melantrich. Na 15. března
1939 naplánovala Přítomnost celovečerní program čtvrttónového klavíru, interpretem sedmi Hábových skladeb měl být Karel Reiner. Ovšem toho dne jsme byli přepadeni Hitlerovými jednotkami.
Koncem roku 1939 dostala Židovská náboženská obec v Praze příkaz vydávat německo-české noviny. Šéfredaktorem Židovských
listů se stal dr. Oskar Singer, Karel od prosince 1939 jeho zástupcem. Do konce roku 1940 také psal pod pseudonymem Jaroslav
Jelínek do časopisu Eva.
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Na jaře 1943 se Karel setkal s dr. Václavem Mikotou, ředitelem Hudební matice v Praze, aby zajistil pro terezínské ghetto notový
materiál. Matice dodala ŽNO prakticky všechny hudebniny jí vydané a Karel s dr. Friednerem odeslali celkem čtyři bedny do ghetta.
Tak byl vytvořen základ terezínské hudební knihovny. Protektorát omezil možnost vzdělávání židovských dětí, proto ŽNO zřídila
čtyři útulky, kde byly děti tajně vzdělávány v hlavních předmětech, zpívalo se tu a recitovalo. Karel navštěvoval všechny tyto útulky
a děti zasvěcoval do tajů hudby. Zatímco někteří umělci, v roli pronásledovaných a šikanovaných Židů složili ruce do klína, Karel ne
a organizoval utajované koncerty.
Karel se po sedmileté známosti oženil s Marií Fantovou
(* 7. 6. 1914). Manželé spolu prožili první dva a půl roku
okupace. Jako studentka latiny a němčiny Karlovi pomáhala v jeho práci, ale i když měli intelektuální základ
stejný, jejich povahy byly protichůdné a soužití se stalo
problematické. Rozešli se jako přátelé a stýkali se až do
Mariina odjezdu do Terezína.
Poté poznal Karel svou druhou ženu, Hanu. Dcera
Karla Steinera a Marty roz. Scherbakové se narodila
v Benešově 19. 4. 1921, ale dětství prožila s rodiči v Bulharsku v Ruse, kde se koncem 70. let 19. století usadil
její dědeček z otcovy strany Zikmund Steiner, který byl
přednostou železničních stanic v Ruse, Varně a Plovdivu. Do Čech se rodina vrátila v roce 1932. Hana vystudovala klasické gymnázium v Hradci Králové (1939)
a poté, co již pracovala jako vychovatelka v židovském
dětském domově v Praze, absolvovala půlroční kurz pro
pro kojenecké sestry v Krči (1940). S Karlem se seznámila tak, že když byl její bratr MUDr. Jan Steiner na udání 2. 9. 1939 zatčen
gestapem a z Hradce Králové převezen do Prahy, odjela k babičce do Benešova. Marta Steinerová (maminka Hany) sem zakrátko
přijela také, likvidovala byt maminky (1940). Zde ji zastihl zákaz cestování pro Židy. Proto tu musela zůstat a manžel Karel v Hradci
Králové. A tak nemohli jít na svatbu své dcery Hany a jako manželé se sešli až v Osvětimi, kdy šli společně na smrt. Marta Steinerová
se v Benešově seznámila s dr. Karlem Ludvíkem Reinerem, který jí slíbil zjistit, co je s jejím synem Janem. Hana ho pak měla vyhledat v redakci Židovských listů a omylem našla Karla Reinera. V sobotu, na první jarní den 21. 3. 1942, ji Karel požádal o ruku a svatbu měli 6. 5. 1942 na městském úřadě Praha 1 v Pařížské ulici. Oddávajícím byl Karlův kamarád, právník a skladatel Karel Šrom.
Od deportace v roce 1943 do května 1945 byla Hana vězněna v koncentračních táborech Terezín, Osvětim, Freiberg a Mauthausen.
Před deportací bydleli Karel s Hanou v Korunní ulici 34, kde ze všech sestěhovaných židovských rodin zůstali v zimě 1942/1943
sami. Byli domluveni, že kdyby je osud rozdělil, po válce se budou hledat prostřednictvím Aloise Háby. Důvěra mezi Hábou a Karlem byla nezměrná, proto mu také Karel svěřil část korespondence a osobních dokladů. Původně byl Karel zařazen do transportu do
Terezína v únoru 1943, ale neodjel, protože byli do transportu zařazeni Židé ze školního statku v Lípě. Deportován byl s manželkou
a pracovníky ŽNO až transportem De 5. 7. 1943.
Po příjezdu do Terezína musel podstoupit 100 dnů povinné fyzické práce (do půlky října 1943). V té době se sudetská kasárna, kde
byl ubytován, vyprazdňovala a SS tu zřizovala svůj centrální archiv. Stěhoval se i chlapecký domov do rohového měšťanského domu
označeného Q609, kde byl vychovatelem Hanky spolužák z hradeckého gymnázia Jiří Fränkl. Jeho prostřednictvím byla jako odborná síla Hanka zařazena do domova a poté i Karel, Norbert Frýd a jeho žena. Bydleli společně pod jednou střechou, ženy v pokoji
„betrojerek“ v přízemí a Karel s Norbertem a muži v prvním poschodí. Karel se stal „betrojerem“, ošetřovatelem mládeže, protože
slovo učitel se v ghettu oficiálně nepoužívalo. Tyto speciální domovy vznikaly v ghettu už od února 1942 z podnětu Židovské rady
starších. Zásluhou Gondyho Redlicha a Fredyho Hirsche bylo, že se dětem od počátku jejich příchodu do ghetta věnovala zvláštní
péče. Děti byly rozděleny do skupin podle věku, v chlapeckém nebo dívčím domově: 6–11, 12–15 a 16–20 let. Karel přišel do domova
Q609 v době, kdy v něm byla práce s dětmi již konsolidována, měla pevný režim a svá pravidla. Pečoval o tři pokoje chlapců od 12
do 20 let. Hana zpočátku měla na starosti asi 25 chlapců ve věku 12–15 let a vedoucího hajmu (pokoje) Otu Lederera. Po transportu na východ, ve kterém skončila řada chlapců, mezi nimi i Lederer, dostala Hana na starost krom zbylých chlapců i 20 starších,
rozdělených do tří pokojů B1, B2, B3, a vedoucím se stal Karel. Z celkem 15 000 dětí, které prošly ghettem, zůstalo naživu ne více
než 100, v té době starších 14 let. Ty mladší od nemluvňat do 14 let skončily bez výjimky a soucitu v komoře se smrtícím plynem.
Mladší hoši v pokoji B1 pracovali na loutkovém divadélku, pořádali loutková představení. S vybranou mládeží z L410 a Q609 nacvičil
Karel svého Květovaného koně a sám doprovázel zpěváky na klavír (měl-li k němu přístup). Karel pracoval v ghettu nejen s dětmi,
jako pracovník Freizeitgestaltung se také podílel na kulturních akcích pořádaných touto samosprávnou organizací. Nejzávažnější
hrou, na jejíž inscenaci se Karel v ghettu podílel, byla scénická hudba k lidové hře se zpěvy, tancem a hudbou Ester. Hry, kterou objevil E. F. Burian, a jejího nastudování v ghettu se chopila mládež z Vrchlabských kasáren v březnu 1942 a za pomoci Michela Flacha
ji ve zveršované podobě uváděla. Díky Frýdově a Karlově nastudování se stala Ester nejrevolučnější inscenací, jakou bylo možné
si představit v podmínkách nacistického koncentračního tábora (20 repríz). Tomáš Mandl housle, Liese Ledererová kontrabas,
Wallerstein bicí, Anny Katzová klarinet, trubka již neznáma. Po 15 měsících Karel ghetto opustil.
Na den svátku patrona české země sv. Václava 28. 9. 1944 Karel opustil ghetto transportem Ek pro 2 499 práceschopných mužů,
jako číslo 2381. Z Q609 v něm byl i Norbert Frýd a několik dalších vychovatelů. Již 30. 9. 1944 jel druhý transport a třetím transportem 1. 10. bylo „dovoleno“ 500 ženám přihlásit se a následovat své muže, což byl jen další z poťouchlých podvodů nacistů. Pro Hanu,
která už z rodiny nikoho neměla, to byla jasná volba. Netušila však, že cílovou stanicí je Osvětim-Birkenau. Haně, ale její rozhodnutí nakonec zachránilo život. Všechny ženy, co zůstaly v ghettu a odjely transporty později, zahynuly. Co se Haně, ale nepodařilo,
bylo na přání Karla ukrýt jeho terezínské práce u manželů Hradeckých, kteří ještě zůstali v ghettu. Z důvodu časové tísně zvolila
prostředníka, který je měl doručit, ale když Karel Hradecké po válce vyhledal, matriály mu zapřeli. Tak byly veškeré notové záznamy
Karla Reinera navždy ztraceny.
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Karlův transport druhého dne večer dorazil do Osvětimi, kde se za obrovského hulákání a řevu esesmanů otevřely dveře jejich dobytčáku a všichni museli ven. Zavazadel se chopili muži v pruhovaných mundúrech z tzv. kanady a roztřídili je pro jejich poslední
užitek Říši. Norbert Frýd vzpomínal: „Němci nás hnali do hůře osvětlené tmy, najednou jsme husím pochodem míjeli esesáckého
důstojníka. Karel Reiner přede mnou. Gesund? Ano, zdráv. Pohyb ruky. Je řada na mně. Stáří? Jedenatřicet. Zdráv? Ano. Tentýž
pohyb ruky, škobrtáme se dál. Jiní odbočují. Byli staří, nemocní? (...) Jako do trychtýře ústila soutěska mezi vysokými ohradami
z drátů na izolátorech.“ Karla a ostatní pak nahnali do jakési stodoly, kde pod dohledem esesáků museli odevzdat hodinky i snubní
prsteny, na další povel se museli svléknout, nechali jim jen boty a řemeny – ženy jejich věci posbíraly a odnesly. Nazí klusali do jiné
haly, kde je dohola ostříhali a tupou břitvou oholili chlupy na těle. I zadek museli vystrčit a roztáhnout prsty, nemají-li tam nějaký
diamant. Pak museli klusat na pár vteřin pod sprchy a hned k nějakému vězni s kbelíkem, který jim odporně páchnoucí pastou potřel hlavu a všechna do krve rozdrásaná místa na těle od holičů. Konečně se dostali do baráků s ohradou, kde měli bydlet. Byl to F2,
cikánský lágr.
Karel strávil v Birkenau 5–8 dní. Přišla další selekce a formování do nového transportu. S Frýdem a dalšími dvěma učiteli z hajmů
prošli poslední selekcí – ale mnoho známých už ne. Nahnali je do dobytčáku a tři noci a dva dny putovalo 90 mužů v jednom dobytčáku s jedním kbelíkem černé bryndy a jedním kbelíkem na exkrementy. Z vagonů je vyhnali uprostřed třetí noci na malé stanici
Kaufering. Karel se dostal do tábora Kaufering 11 (Frýd, Kaufering 4), v každém po 3 000 lidech (pobočné tábory Dachau). Zařazen
byl do aussenkomanda a pracoval na obrovské stavbě firmy Moll, v obřím podzemním hangáru, kde měla vyrůst letecká továrna.
Někdy v březnu 1945 vypukl v kauferingských lágrech skvrnitý tyfus. Nákazu mnozí blízcí Karla nepřežili, ale přežili Karel Berman,
Zdeněk Ornest či Tomáš Mandl. Karel se však tyfem nakazil. Pomohli mu dva lékaři z Podkarpatské Rusi, kteří studovali v Praze –
doktor Ickovič, který sám tyfu podlehl a doktor Emil Katz-Klíma, který nosil Karlovi z esesáckého skladu citrony, kterými ho krmil,
až ho uzdravil. Poté si nechal Karla u sebe na revíru jako písaře. Z tábora Kaufering 11 byl Karel v dubnu 1945 přemístěn do č. 1,
kam byli shromažďováni vězni z ostatních táborů. Čekal je pochod smrti. Šli nejprve do tábora Dachau a odtud je vysílené, bez bot,
v hadrech, a hlavně v noci přesouvali pěšky někam do Alp. Šli okolo Mnichova na Weilheim a dále na Penzberg. Volní a svobodní se
cítili už u Tegernsee, kde je u jednoho lomu, pravděpodobně 2. května, esesáci opustili. Přespali v nedaleké vesnici a na druhý den
je objevili američtí vojáci. Ale nepostarali se o ně, protože měli před sebou naléhavější úkoly. Vězni již svobodní se vydali do Mnichova, kde si je převzala americká vojenská policie a umístila je do jednoho domu. Druhý den je vypravili do Dachau, kde pracovala
repatriační komise, která se starala o návrat vězňů domů. Ke Karlovu velkému překvapení se tu setkal s přítelem Frýdem, který tu
Američanům tlumočil. Po nucené karanténě se mohli oba vydat domů. Krátce předtím stačil Karel poslat zprávu Aloisi Hábovi, že
je naživu a vrací se domů. Nákladními auty dojeli do Plzně a odtud vlakem do Prahy. Na Wilsonovo nádraží dorazil 22. 5. 1945 v 18
hodin. Na Karla tu čekala manželka Hana, která se vrátila z Mauthausenu 19. 5. 1945 a po příjezdu zašla za Hábou, který již měl
Karlův dopis z Dachau. Karel po návratu vážil 45 kg, ale byl šťastný, že se znovu narodil. Rodiče Karla však zemřeli v Terezíně, rodiče
Hany v Osvětimi a její bratr Jan v Mauthausenu. Po radosti ze setkání se život Reinerových postupně dostával do normálních kolejí.
Krátce bydleli u matky přátel doktora Šimona a poté se přestěhovali do bytu po Karlových rodičích ve Vršovicích, Nerudova ulice 6,
dnes Charkovská, kde byli do počátku 60. let.
Hana po válce vystudovala slovanskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (specializace bulharistika). Od roku 1947
se věnovala překladatelské činnosti, hlavně bulharské próze, divadelním hrám, písňovým textům. Oceněna byla nejvyšším státním
bulharským vyznamenáním za kulturu.
Karel s Aloisem Hábou po válce stál u zrodu Divadla 5. května v Praze a působil v jeho opeře. V letech 1945–1949 byl zaměstnán jako
hudební referent novin Kulturní politika, 1947–1949 byl tajemníkem Svazu československých skladatelů v roce 1949 tajemníkem
české sekce Svazu československých skladatelů. Nakonec byl v roce 1950 obviněn z formalismu a odeslán na roční tvůrčí dovolenou.
V letech 1951–1961 působil jako vedoucí hudebního oddělení Ústředního domu lidové umělecké tvořivosti a v různých funkcích
Svazu československých skladatelů. Poté se věnoval skladbě jako svobodnému povolání, kdy např. pro městský rozhlas v Žatci
složil znělku. V letech 1964–1969 byl předsedou Českého hudebního fondu. Za svého života složil 9 klavírních, 55 komorních a 21
orchestrálních skladeb, je autorem 51 písní, 7 sborů, 5 realizací jevištní hudby a 12 filmové hudby. Vydal pět odborných hudebních
publikací či pojednání. V roce 1961 se stal laureátem vyznamenání Za vynikající práci a 1967 byl jmenován zasloužilým umělcem.
Karel s Hanou měli dvě dcery, Michaelu (25. 1. 1947 – 2013), vnuka Tomáše a mladší dceru Kateřinu (1950–2014). Karel zemřel 17.
října 1979 a jeho manželka 1. června 2007.
Pro Památník Terezín Luděk Sládek, fota a dokumenty © Národní muzeum – České muzeum hudby; Milan Kuna, Dvakrát zrozený,
Život a dílo Karla Reinera
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Červnová vernisáž v Žatci

V neděli 20. června 2021 se konala v odpoledních hodinách v žatecké galerii U Radnice na nám. Svobody výstava o životě a tvorbě
žateckého rodáka Karla Reinera, kterou uspořádal Spolek rodáků a přátel města Žatce a Nadační spolek Saaz/Žatec.
Nad výstavou převzala záštitu starostka Žatce Zdeňka Hamousová, která všechny přítomné přivítala, poté vystoupil předseda
Židovské obce v Teplicích Michael Lichtenstein. Za Spolek rodáků promluvil předseda spolku Petr Šimáček a Otokar Löbl za
Nadační spolek Saaz/Žatec.
Kurátorem výstavy byl Pavel Straka z Památníku Terezín, který měl též průvodní slovo a který celou výstavu připravil a všechny
přítomné jí provedl. Klavírní doprovod z díla Karla Reinera zahrála Aida Mujačič.
Pro čtvrtletník Posel připravil: šmot

Cesta za Pinchesem

Ve čtvrtek 5. srpna 2021, tj. 27. avu 5781, se setkal Vitalij Makonda, člen představenstva ŽOT, se svým chevrutou z Toldot ješurun
reb Pinchasem Stegurou v pražském hotelu King David, kde v přítomnosti mašgiacha hotelu a duchovního ŽOT Tomáše Pulce
proběhl šiur na téma: Chovot ha-levavot o tom, jak je vše na tomto světě předurčené a jasně dané, kdy veškeré dění řídí jediný
Bůh na nebesích, „On je počátkem všeho a On je též koncem všeho. Nechť je jeho svaté jméno požehnáno na věky
věků.“ „Amen.“
Témata tohoto spisu jsou vysoce filozofická a náročná na studium a jsou řazena do deseti kapitol. „Neboť podstatou veškeré
duchovnosti je uznání Boha jako jediného tvůrce a tvůrce všech věcí.“ Chovot ha-levavot sepsal rabi Bahya ben Josef
ibn Pakuda z“cl., který žil v 11. století ve španělské Zaragoze.
Všichni jsme se pak společně s hotelovými hosty pomodlili v místní synagoze odpolední bohoslužbu Mincha a večerní Ma´ariv
s minjanem. Po bohoslužbě se pokračovalo v šiuru. Nastínila se zde možnost zapojit do vzdělávacího programu ješivy Toldot
ješurun větší počet účastníků. Toldot ješurun chystá do budoucnosti i program pro výuku židovských žen a dívek. Výuka probíhá
vždy v chevrutě přes internetovou aplikaci zoom. Jediným požadavkem ze strany ješivy je halachický původ, či ortodoxní giur
žadatele, který je po ověření schválen.
Výhodou pro česky mluvící zájemce je, že Pinchas Stegura pochází z Čech, a tudíž mluví plynně česky. V současné době žije
v Eretz Jisrael a do Čech jezdí výjimečně. I on si stejně jako rabín Reuven Grosz uvědomuje, že je v Čechách potřeba zřídit ješivu
s pravidelnou výukou, která by povznesla náboženské vzdělání místních židovských komunit. Neboť jak dodává duchovní ŽOT
Tomáš Pulc „hrozí, že nás pohltí deformní snahy reformních Židů, kteří mnohdy nejsou považováni ani za halachické Židy“.
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Svatební den Grigorie a Ally

Mladíku, pozdvihni oči a podívej se, kterou si vybereš? Nedívej se na krásu, ale obrať svou pozornost na rodinu.“ Falešná je líbeznost a marná je krása, žena, jež se bojí Hospodina, ta bude chválena. (Mišlej 31,30)
V traktátu ketubot babylonského talmudu; hned v úvodní mišně se píše: Panna se vdává v den čtvrtý (to je podle občanského
kalendáře středa), vdova v den pátý (což je čtvrtek), jelikož dvakrát v týdnu zasedají soudy v městech, a to proto, pakliže měl
novomanžel námitku ohledně novomanželčina panenství. Muž ráno vstane a jde k rabínskému soudu (bejt din).
Gemara pokračuje; Rav Josef řekl, ve jménu rav Jehudy a rav Šmuela, moudří řekli: „Panna se vdává v den čtvrtý,“ jelikož jsme
se učili „nadešel čas a neprovdaly se, tak jí z toho co jí patří, jí z kněžských dávek“ je možné, že když onen čas nastane prvního dne
v týdnu (tj. neděle), tak ji bude muž povinován zajišťovat obživu. Proto jsme se učili „panna se vdává v den čtvrtý!“
V překladu rabína Jicchaka Seiferta, které publikoval pro potřeby virtuální ješivy: Mogen Ovous
Ve středu 18. srpna 2021 (tj. 10. elulu 5781) si řekli po odpolední bohoslužbě Mincha, své ano podle zákonů Mošeho a Izraele, Grigorij syn Becalela Novaka z“l. s Ally dcerou Simona Kolkera, ale nepředbíhejme.
Jak už bylo zmíněno v modlitebně ŽOT se sešel teplický minjan k odpolední bohoslužbě Mincha, kterou tentokráte vedl Vrchní
zemský rabín Karol Efraim Sidon. Před samotnou bohoslužbou, se přistoupilo k podpisu ketuby (svatební smlouvy) dvěma svědky
a ženichem. Ketuba byla podepsána duchovním ŽOT Tomášem Pulcem a duchovním ŽOKV Chaimem Kočí.
Nevím, jestli je potřeba, zde popisovat každý detail židovské svatby, ale je to na druhou stranu obřad velmi vyjímečný, úzce spjatý
s tisíciletou tradicí židovského národa.
Snad nic neopomenu a snad se mi vše podaří popsat srozumitelně, k tomu mi dopomáhej Bůh.
V čase odpolední bohoslužby Mincha se nevěsta Ally Lugasy nacházela v klubu ŽO, kde v přítomnosti žen čekala na příchod svého
milého. Zde přijímala svatební dary a gratulace. Milý spolu s dvěma svědky po podepsání ketuby se odebral do klubu, kde bylo
provedeno zahalení nevěsty do svatebního závoje. Tomuto zahalení se v jidiš říká bedeken, a patří mezi velmi staré svatební zvyky.
Tento zvyk nalézáme už u praotce Jicchaka a Rivky, kdy čteme: „Vzala závoj a zahalila se.“ (Berešit 24,65). Oba svědci pak doprovodili Grigorije syna Becalela Novaka z“l. pod svatební baldachýn (tzv. chupu), která k tomuto účelu byla zapůjčena svatebčanům
teplickou židovskou obcí.
Jedná se o historickou chupu s původními dřevěnými tyčemi, která byla na poslední chvíli zachráněna duchovním ŽOT před depozitáři ŽMP. Chupu nechala zhotovit v roce 1855 rodina Rosy Katz (roz. Taussig), je stále ve vlastnictví naší židovské obce.
Svatební baldachýn pomohli rozprostřít jak nebesa nad ženichem ctihodní mužové teplického minjanu, reb Chaim ben Hiršl
Efraim, reb Daniel ben Chaim Šlomo, reb Natan Kreissinger z Plzně a reb Jehuda Arie z Prahy. Neboť Hospodin, náš Bůh řekl:
„Není dobré pro člověka, aby byl sám.“ (Berešit 1,27) Poté co byla rozprostřena chupa nad ženichem, byla přivedena pod
svatební baldachýn nevěsta. Poté co sedmkrát Ally obešla svého vyvoleného, spočinula po pravici ženichově, po jeho boku. Rabín
Sidon pronesl požehnání nad pohárem vína, požehnání nad erusin (což bylo období zásnub a v talmudických dobách trval jeden
rok, dnes je součástí svatebního obřadu). Ženich Grigorij se napil ze stříbrného kidušového poháru a pohár nabídl přes dva prostředníky nevěstě, neboť mezi oběma ještě není intimních důvěrností. Rabín Sidon vyzval oba svědky, aby dohlédli na obřad zvaný
kidušin. Neboť Grigorij si Allu vzal skrze zlatý prsten, ale nejprve museli oba svědkové prohlédnout prsten, zdali má alespoň minimální cenu. Oba svědci shodně usoudili, že prsten má cenu pruta, což byla v talmudických dobách hodnota malé mince, která se
znovu dostala do oběhu v roce 1948-1960.
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Ševa brachot, sedm požehnání nad pohárem vína pronesl jako první nad pohárem vína morejnu ha-rav Karol Efraim Sidon, poté
oba svědci reb Chaim, reb Tovje a reb Jehuda Arie. Zbývající požehnání pronesl opět oddávající rabín. Čtení ketuby se ujal rabín
Sidon.
Rozšlápnutím skleněné sklenice ženichem, bylo vše dovršeno a naplněno, podle Mošeho naučení a zákonů Israele. Mazal tov, ženichovi a nevěstě. Mazal tov, všem.
V klubu ŽO, byla přichystána pod dozorem mašgiacha z hotelu King David Praha svatební hostina. K tanci a poslechu zahrál Martin Krajíček, lídr pražské skupiny Schodiště. V klubu došlo na rozkrojení svatebního čokoládového dortu, který vyrobila pražská
pekárna Mama coffee. Veselá nálada a družná zábava vyrazila dech nejednomu ze svatebních hostů. Svatba se svatebním veselím
se povedla na výbornou. Mazal tov.
Mezi svatebními hosty se poprvé na veřejnosti představila malá Emma Lichtenstein, která se narodila v pátek 29. tamuzu tj. 09.
července 2021, jak jinak než v doprovodu svých rodičů Miloše a Michaely Lichtenstein. Mazal tov i šťastným rodičům. Mazal tov
všem.
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
Photo: Šárka Vodrážková a tomaszot

„Mazal tov !“

Židovská zahrada v Mašťově

Počátek židovského osídlení Mašťova se datuje k první polovině 16. století. Roku 1555 Mašťov koupil Bohuslav Felix Hasištejnský
z Lobkovic, je velmi pravděpodobné, že v této době do Mašťova přichází i první židovští obyvatelé od kterých si slibuje, že podpoří
rozvoj obchodu na jeho panství.
Židé žili v Mašťově nepřetržitě, s výjimkou let 1617 až 1647, kdy byli v průběhu třicetileté války z Mašťova vyhnáni. Pak zde žili „poklidně“ až do druhé světové války, po které se už do Mašťova neměl kdo ze židovských obyvatel vrátit.
Největšího rozmachu se místní obyvatelstvo dočkalo koncem 19. století, kdy v roce 1880 žilo v Mašťově 160 židů. Ve městě existovaly dva židovské sídelní okrsky – jeden se nacházel v Židovské ulici, druhý v Zámecké ulici. Celkem se z nich dochovaly tři židovské
domy v přestavbách. V roce 1830 byla mezi potokem Dubá a zámeckým parkem postavena synagoga. Židovská obec v Mašťově
v roce 1898 řešila existenční problémy a jednala s okolními obcemi o sloučení, neboť početně oslabila členská základna. O obce v regionu měla zájem též kadaňská židovská obec. V roce 1910 došlo ke kompromisu a k Židovské náboženské obci v Mašťově se přidal
Vintířov a Radonice, zatím co Vilémov se připojil ke kadaňské obci. Posledním doloženým mašťovským rabínem byl Alfred Srul
Schapirnik (1871 Teplyk UA-1942 Treblinka), který též dojížděl vyučovat do Kadaně hodiny náboženství. Do vyhlazovacího koncentračního tábora v polské Treblince rabína Alfreda Srul Schapirnika zc“l. doprovodila i jeho choť Fanny roz. Fuchsová z“l. z Plzně
(1881-1942). Synagoga v Mašťově byla po roce 1948 zbořena, během druhé světové války v ní byla umístěna truhlářská dílna.
Židovský hřbitov byl údajně založen již v 16. století asi 750 metrů severozápadně od města. Na ploše v horní části starého židovského hřbitova se dochovalo okolo 200 cenných pískovcových náhrobních kamenů z 18. století a z 19. století. V dolní tzv. nové části
se nachází tři řady novodobých stél u západní zdi, jinak je plocha prázdná, neboť se zde v po druhé světové válce židovské osídlení
přerušilo.
V letošním roce proběhla první etapa opravy opukového zdiva na dolní, jižní straně židovského hřbitova. Práce provedla teplická
firma Alta s.r.o. pod dozorem duchovního ŽOT. Souběžně s opravou obvodového zdiva proběhlo květnové vysekání celé plochy
židovského hřbitova a druhé vysekání začátkem měsíce října. Práce, v rámci revitalizace zeleně byla provedena jako v minulých
letech firmou Zacharda z Teplic.
Mimo tyto práce byly postaveny náhrobní kameny v Teplicích na Novém židovském hřbitově (20 náhrobků) a deset náhrobních stél
v Podbořanském Rohozci firmou Alta s.r.o., zde byl opraven přechod přes Dolánecký potok. Veškeré stavební práce byly financovány díky grantu NFOH. Děkujeme všem za pomoc při obnově našeho kulturního nemovitého dědictví.
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Roš hašana 5782 na obci
aneb den troubení na šofar

Rád bych dnes na úvod k svátku Roš hašana začal midrašem z Pirkej de rabi Eliezer, perek 31., neboť Nový židovský rok je nazýván
dnem troubení na šofar.
Rabi Berachja říká: Oběť příjemné vůně toho berana vystoupila před tvář Svatého, buď požehnán, jako by to byla příjemná vůně
Jic´chaka, a on se zapřísahal, že mu požehná v tomto světě a pro svět, který přijde, poněvadž je řečeno: Při sobě jsem se zapřísahal, zní výrok Hospodinův, že ti žehnaje požehnám a velice rozmnožím tvé sémě jako hvězdy nebeské. Žehnaje
v tomto světě ti požehnám ke světu, který přišel, a velmi, jako hvězdy nebeské tě rozmnožím pro budoucnost, jenž má přijít.
Rabi Chananja ben Dosa říká: Z toho berana, jenž byl stvořen v podvečer, nevyšlo nic na zbytečného. Jeho popel je základem na
vnitřním oltáři svatyně, šlachy toho berana jsou deseti strunami citery, na něž hrál král David, kůží toho berana opásal Elijahu blahé paměti svá bedra, poněvadž je o něm řečeno (2. Král. 1,8): Chlupatý muž, opásaný kolem boků kůží, rohy toho berana, protože
do levého troubil na hoře Sinaj, poněvadž je řečeno (Jehošua 6,5): Když dlouze troubil do rohu toho berana, a do pravého, jenž je
větší než levý, do toho zatroubí k budoucnosti, jež přišla, poněvadž je řečeno (Ješaja 27,13): A onoho dne se stane, že zatroubí do
velkého šofaru a (Zecharja 14,9): Hospodin se stane králem nad celou zemí.
Rabi Jicchak říká: To vše nebylo stvořeno pro nic jiného, než pro klanění se k zemi. Avraham neodešel od hory Moria, než zásluhou
klanění, poněvadž je řečeno: Pokloníme se k zemi a vrátíme se k vám. Chrám nebyl stvořen, než pro klanění se k zemi, poněvadž
je řečeno (Tehilim 99,5): Vyzvedejte Hospodina, našeho Boha, a klaňte se k podložce jeho nohou!
Letošní Nový židovský rok Roš hašana začal v pondělí v podvečer 6. září 2021 večerní bohoslužbou, kterou vedl náš milý chazan
FŽO Danny Vaněk. Žel se nám nepodařilo dát dohromady minjan, a tak odpolední bohoslužba Mincha prolétla modlitebním sálem
jako čerstvě vypuštěná holubice, jež zvěstovala mír mezi námi. „Mír nám i všemu lidstvu.“ Taktéž večerní bohoslužba pro první
den svátku Roš hašana netrvala o nic déle než mávnutí holubích křídel. Po večerní bohoslužbě Ma´ariv byl v synagoze připraven
duchovním obce Tomášem Pulcem malý sváteční kiduš nad pohárem vína a nakrájenými jablky, která se namáčela do medu s přáním, aby tento nový rok byl sladký a požehnaný. Dále zde byly přichystány sladké datle a malavachy vyrobené z filo těsta na sladko,
které všem moc a moc chutnaly.
Po kiduši si všichni popřáli „Šana tova umetuka – sladký nový rok.“ a rozešli se do svých domovů. Židovská obec jako by
potemněla, ale to jen na první pohled. Ještě do pozdního noci seděl duchovní ŽOT a chazan FŽO s Tondou Brinzanikem v klubu
ŽO a povídali si o všem možném nad sklenkou červeného vína z košer vinařství Hafner.
Ranní bohoslužba Šachrit se nesla v potemnělém duchu, neboť ČEZ přerušil
v ranních hodinách na několik hodin přívod elektrického proudu v celé Lipové ulici. Čímž se nám přeprogramovaly předem nastavené časovače, jako
by nás sám satan chtěl zmást. Ranní bohoslužba i tak začala na čas bez zpoždění, jen si účastníci ranní bohoslužby sesedali blíže k oknu, kde bylo více
světla. Po cca necelých dvou hodinách byla dodávka elektrické energie opět
obnovená. Součástí ranní bohoslužby jsou šofarot, neboť šofar (beraní roh)
je symbolem Nového židovského roku, symbolem naší svobody a vykoupení.
Slyšet zvuk šofaru je micva z Tóry, a měli by ji slyšet všichni židé.
Před odpolední bohoslužbou Mincha, jsme se sešli u malého zámeckého rybníka nad ptačími schody na tašlich. Tašlich - symbolické odhození hříchu do
vodních hlubin, z nás samozřejmě nesnímá hříchy, ale je to příjemné zpestření dne, kdy modlitby jsou dlouhé a krátká procházka na čerstvém vzduch
nás příjemně osvěží. Malý zámecký rybník se hemžil kapříky a na hladině
pluly pestrobarevné kachny s majestátními labutěmi, a ani jedni nepohrdly
našimi hříchy, které se nabalily na drobky starého pečiva. Chazan FŽO Danny Vaněk předčítal předepsané žalmy z prastarého rukopisu, napsané zručným soferem (viz: foto) a lid naslouchal jeho slovům.
Po tašlichu se konala odpolední bohoslužba Mincha a večerní bohoslužba
druhého dne svátku Roš hašana bez většího zájmu naší členské základny, ale
i tak jsme si všechny naplánované bohoslužby užili. Rád bych poděkoval reb
Gideonu, že s námi prošel všemi branami tfilot. „Škoach reb Gideon. Škoach
všem.“
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT
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Jom kipur – den soudu

„Střepy přinášejí štěstí, ale nejsem si tak jistý, jestli i na Jom kipur“
Jom kipur není jen tak obyčejný svátek, je to den soudu, kdy Hospodin soudí tento svět a nás hříšníky. Je to den velkého půstu, kdy
máme trápit svá těla a svou duši, je to též den „Hazkarat nešamot“, vzpomínky na duše našich zemřelých. Je zvykem za naše
zemřelé rozsvítit tzv. jizkor lampičku či jahrzaitovou svíci s označením, za koho je světlo rozsvíceno.
Jizkor lampičky připravil a zažehl v nich světlo ještě před bohoslužbou Mincha, před vchodem gabaj synagogy.
Sváteční Jom kipurová bohoslužba začíná obřadem Kol nidrej – všechny sliby. Na Kol nidrej jsou obyčejně vyneseny dva svitky
Tóry ze Svaté skříně „z aron ha-kodeš“. Letos jsme vynesli tři svitky s Mošeho nauky, tak jak byla zaznamenána soferim (písaři).
Svitky vyjmul ze Svaté skříně gabaj synagogy a předal je do rukou vážených členů dbalých tradice a micvot, předal je do rukou
reb Chaima ben Hiršla Efraim, reb Tomáše ben Jehudit a do rukou reb Tovje ben Avrahama. Tři vážení členové naší obce spolu
s chazanem FŽO reb Danielem se svitky obešli vnitřní prostor modlitebny, tak aby každý věřící se mohl dotknout stříbrného tasu
(štítu, zavěšeného na Svitku Tóry) nebo sametového lemu pláštíku, do kterého je svitek slavnostně oděn, tak jak se odívá vzácná
a drahocenná věc. Poté vážení členové stanuli na vyvýšeném místě, jeden stál po pravici a dva stáli po levici chazana FŽO Danny
Vaňka vedle bimy, obráceni tvářemi k obci, tak jak stojí soudní dvůr, před tváří Ha-šem, nechť je jeho jméno velebeno a vyvyšováno
na věky věků.
Na Kol nidrej chazan zpěvavým hlasem a po něm obec třikrát opakuje: „Kol nidrej“ Všechny sliby, zákazy, přísahy, klatby, prokletí a kletby, které bychom slíbili, přísahali splnit, anebo své osobě zakázali od tohoto Dne smíření až po následující Den smíření,
příchozího k dobru, všechny, jichž z duše litujeme, nechť jsou zrušeny, odpuštěny, odhozeny, zničeny a jsou neplatné. Naše sliby
ať již nejsou zákazy a naše přísahy ať nejsou přísahami! „Kéž je odpuštěno celé obci dětí Jisraele a spoluobyvateli bydlícímu mezi nimi, protože všemu lidu se tak stalo neúmyslně.“
Po obřadu Kol nidrej byly pergamenové svitky Tóry obřadně vráceny k uložení do Svaté skříně „aron ha-kodeš“.
Večerní bohoslužba Ma´ariv začíná velebnými slovy: „Žehnejte Hospodinu požehnanému.“ Načež celá obec odpoví: „Buď
požehnán Hospodin, požehnaný na věky a věčně.“
Citace jsou použity z pracovní verze Machzoru na Jom kipur, v překladu pražského rabína K. E. Sidona
Díky přítomnosti teplického minjanu mohla večerní bohoslužba Ma´ariv proběhnout v celé své celistvosti se všemi kadiši i s opakování tiché modlitby „Šmone esre“, kterou pak chazan zopakoval se všemi vsuvkami určenými pro tento den. O takové bohoslužbě
říkají naši moudří „chachanim“, že je libá Hospodinu.
Ranní bohoslužba Šachrit proběhla bez většího zájmu naší členské základny. Několik vážených dam a hostů přišlo ještě na jizkor,
který vedl tradičně duchovní ŽOT Tomáš Pulc.
Dovolte mi, abych na tomto místě citoval rabína Gustava Sichera zc“l., co napsal o Mazkiru, jehož článek byl publikován ve Věstníku
RŽNO a později v knize Volte život, vydané Radou ŽNO v Praze v roce 1975.
Rabín Sicher napsal toto: „Vyznávám dnes, že jsem měl před válkou odmítavý postoj k přeceňování zádušní bohoslužby, jako
by to byla nejhlavnější a nejdůležitější část bohoslužby svatého dne. Neboť židovské náboženství je náboženstvím života, a ne
kultem smrti. A pak pieta jako jediný projev židovství zdála se mně být příliš zpuchřelou nití pro jeho udržení.“
Kromě toho měla hazkara, různé nešvary. Byla o ní předčítána jména zakladatelů nadací a darů, kterých patrně obec pro své
udržení potřebovala. Pozůstalí učinili taková věnování, aby jména jejich rodičů nebo příbuzných, byla čtyřikrát v roce předčítána. Nekonečná listina jmen zemřelých, posluchačům lhostejných, nezvyšovala posvátnou náladu a byla nesociální. Neboť předčítána mohla být pouze jména těch zesnulých, jejichž pozůstalí si tuto poctu mohli zaplatit. Chudý návštěvník synagogy, jehož otec
nebo matka byli rovněž čestní a zbožní, avšak chudí lidé, a jejichž jména proto nemohla být poctěna, pociťoval jsem tento úkon
za sociální křivdu a cítil se roztrpčen a uražen.
Avšak musím doznat, že po všem, co se událo od poslední války a okupace, se postoj k posvátnosti a důležitosti hazkary změnil.
Opakování našich bolestných dějin a jejich katastrof si tuto pietní bohoslužbu přímo vyžádaly a znovu ji stvořili.
Prosíme tak všechny, kdo si objednali jizkor lampičky a ještě nezaplatili nechť tak učiní v kanceláři ŽOT.
K večeru jsme se sešli ještě k bohoslužbě Mincha a Neila, která uzavírá jomkipurový din, tak jako vosková pečeť uzavírá dopis, neboť
dopis podléhá poštovnímu tajemství a smí ho otevřít jen adresát, tak i to, co jsme dnes vyznali před Bohem našich otců, zůstane
skryto lidským uším. Neboť dnešní modlitby byli určeny jeho sluchu, neboť my jsme jeho služebníky.
Na samotný závěr a už v novém dni proběhla večerní bohoslužba Ma´ariv s havdalou nad vínem a nad plameny havdalové svíce, a
byl večer další den…
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT
„Šana tova umetuka ve-gmar chatima tova.“
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Židé v Bílině

Zprávy o přítomnosti Židů v Bílině jsou poměrně strohé. Nejstarší listina, která se zmiňuje o jejich přítomnosti v Bílině, pochází
z roku 1417 a jmenuje Žida Michla z Bíliny. Později byli z města Židé vypovězeni a další zpráva z let 1543 pouze uvádí, že žádosti
dvou Židů o usídlení ve městě nebylo vyhověno.
Po dlouhá léta se židé v Bílině nesměli usazovat natož zde vlastnit dům. V roce 1788 je ve městě uveden židovský vinopalník a v roce
1793 zdejší statistika hovoří o 5 židovských obyvatelích. Až s občanskou emancipací po polovině 19. století již nebylo židovským
občanům kladeno překážek v místě pobytu, a proto i Bílině jejich počet vzrostl, přesná čísla však nejsou známa. Novodobá židovská
náboženská obec v Bílině měla okolo 120 osob. V roce 1890 byla působnost židovské náboženské obce rozšířena na základě zákonu
na celý soudní okres Bílina. Konec přítomnosti Židů ve městě znamenala až německá anexe českého pohraničí v roce 1938.
Židovská náboženská obec od roku 1868 vlastnila vlastní modlitebnu s židovskou jednotřídkou v Reussově ulici. Zařízení modlitebny pocházelo ze zrušené modlitebny z Křemýže. V roce 1895 zakoupila starší dům č.p. 116/24 na Teplické ulici, který byl upraven pro potřeby stále více se zvětšující židovské komunity. Představeným bílinského chrámu byl od roku 1922 Hugo Fleischer,
kantorem synagogy byl po dlouhá léta Josef Glasser. Místní židovská komunita roku 1895 založila své pohřební bratrstvo Chevra
kadiša, jeho předsedou se stal Josef Koreff, od roku 1904 zde působil též ženský spolek, jehož dlouholetou prezidentkou byla Luisa
Klein. Bílinští židé se aktivně zúčastnili veřejného života v městě Bílině, někteří z členů, byli činní v městské radě. Od roku 1886
vydávali svůj vlastní časopis „Der Fortschritt im Judentum“.
Je nutno zmínit, že velká část členů obce provozovala ve městě své obchody, kanceláře a ordinace. Díky své píli a výmluvnosti
se těšili oblibě svých spoluobčanů. Jen namátkou bych zde uveřejnil několik málo jmen: Böhm Josef – vlastnil obchod s peřím a
s použitým zbožím, Ignáz Fanta – majitel vodního mlýna na řece Bílině, právním zástupcem byl např. Dr. Wilhelm Kraus a Dr.
Fischl, obchod s konfekcí provozovali v Bílině Josef Kohn a Otto Sametz, Emil Klein vlastnil továrnu na výrobu ručně vázaných
koberců, Adolf Klein pracoval jako důlní úředník a městský rada, Josef Löwe – trafikant a vlastnil licenci na provozování státní
loterie, Adolf Löwy, knihkupec a papírník, byl také vydavatel místních novin „Biela-Zeitung“, J. Müller provozoval továrnu na
mýdlo tzv. mydlárnu, Josef Lederer obchod s železářstvím, Max Röhr vlastník velkoobchodu s textilem, Paulina Schottländerová
majitelka vetešnictví a obchodu s použitým zbožím, Dr. Wilhelm Wolf působil v Bílině jako praktický lékař a Egon Fürst pracoval
jako notář, takto bychom mohli pokračovat dál.
Ve válečných letech 1914–1918 byli takřka všichni mužští členové židovské obce posláni na frontu a mnozí z nich tam obdrželi
válečná vyznamenání. Na poli cti padl člen židovské náboženské obce v důstojnické hodnosti Hugo Abeles, kterému byla v synagoze odhalena pamětní deska. V říjnu 1914 dorazil na staré bílinské vlakové nádraží první transport uprchlíků z Haliče o 231 osobě.
Bílinská židovská náboženská obec dočasně zvětšila na historické maximum.
K bohoslužebným účelům bílinská synagoga byla užívána do německé okupace v roce 1938. V této pohnuté době bylo vnitřní
zařízení zničeno a budova byla pak přestavěna k bydlení. Po 2. světové válce se do Bíliny už žádní Židé nevrátili. Synagoga byla
opuštěna a chátrala. V padesátých letech 20. století byla odprodána do soukromého vlastnictví. Nynější vlastník objekt bývalé
synagogy opět rekonstruuje a přestavuje.
V Bílině je zaznamenáno působení těchto rabínů: Jakob Steiner (1885-89), Moritz Zrzavý (1889-92), Gabriel Gottlieb (1893-94),
Heinrich Brock (1895-1906), Ignaz Löwy (1907-11), Dr. Arpád Hirschberger (1912-14), v průběhu 1. světové války byl úřad neobsazen, ale ve městě působil Dr. Sonnenschein, který měl na starosti uprchlíky z Haliče a snažil se získat materiální pomoc pro tyto
lidi bez domova a též vyučoval jejich děti. Dalšími rabíny byli Samuel Ungermann (1922-25), Samuel Friedl (1926-29) a PhDr. A.
Hirsch-Teller (1929-38).
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Dějiny židovské náboženské obce Bílina sepsal ve třicátých letech 20. století poslední bílinský rabín Dr. phil. A. Hirsch-Teller, práce
byla otištěna a publikována v rámci sborníku Hugo Golda. Zatím nikdo jiný se o souhrnné dějiny Židů na Bílinsku nepokusil.
Hřbitov židovské náboženské obce byl založen v roce 1891 v těsném sousedství s katolickým městským hřbitovem v západní části
města. Slavnostního aktu 5. dubna 1892 se zúčastnil teplický rabín Adolf Kurrein, který zde přednesl německy slavnostní řeč k celé
bílinské náboženské obci. Tato řeč se dochovala a je uložena v archivu města Bílina.
Zcela nepostižitelným však zůstává vnitřní duchovní život, jejich názorový vývoj, vztah k politickému vývoji, antisemitismus a
jeho projevy v mezi válečném období. O tom, že existoval koncem devatenáctého století, je zpráva o hanlivém pomalování domu
židovského vydavatele novin Biela-Zeitung Adolfa Löwyho a o bohatém zastoupení bílinských občanů na putovní schůzi německého
nacionálního spolku schöneriánů s antisemitskými hesly, kterého se zúčastnilo 200 osob. Tím, že se židovská minorita hlásila
k německému jazyku, zostřoval se vzájemný vztah mezí ní a českou menšinou zápasící zde o svou existenci.
Na závěr bych rád řekl pár vět o bílinském židovském hřbitově.
V roce 2005 byla duchovním ŽOT Tomášem Pulcem probourána v cihlovém zdivu malá branka, která se nachází v prostoru
památníku našim osvoboditelům. V současné době je plocha zmenšena na pětinu původní rozlohy. Stará přístupová cesta je dnes
nepřístupná, neboť velká část pozemku, která nebyla určena k pohřbívání byla odprodána v době kdy pozemky vlastnilo město Bílina soukromému vlastníku.
Na ploše židovského hřbitova se dochovalo několik desítek náhrobků od doby založení do 30. let 20 století, kdy byl poslední pohřeb.
V pravidelných řadách se nachází i několik hrobů haličských uprchlíků, kteří byli v Bílině ubytováni v průběhu 1. světové války.
Vedle staré vstupní brány se nachází rozvaliny bývalého domu na taharu. Orientace náhrobků je tradičně východním směrem.
Hřbitovu dosud vévodí honosný náhrobek Ignaze Röhra, dlouholetého a zasloužilého představeného zdejší židovské náboženské
obce v letech 1872-1900. Celý areál židovského hřbitova tak stále čeká na svou obnovu. Sehnat peníze na opravu obvodového zdiva,
brány a domku pro rituální omývaní zemřelých se nám doposud nepodařilo. Židovská obec v Teplicích věří,že se jednou potřebné
finance dají dohromady. …a bejt kvarot, dům hrobů bude znovu zbudován, tak jako za dnů jeho slávy. „Amen.“
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69, dle dostupných materiálů.
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Rabín Pinkas Hauser
Častokrát si říkám, že mne nic nepřekvapí, když procházím mezi starými náhrobními kameny na Novém židovském hřbitově v Teplicích. Nachodil jsem se tam už dost a dost, ale opak je pravdou. Je to místo nabité novým tajemstvím, které stojí za to den po dni objevovat, znova a znova. Je to místo, které k vám pomalu začne promlouvat, když se na něm zastavíte a zklidníte. Chce to čas a klid, a
hlavně oči otevřené, pak se tu dají stále objevovat nové a zajímavé věci, které pak například stojí za to zveřejnit ve čtvrtletníku Posel.
O svých objevech, pak říkám, že je to „návrat židovské paměti“, o kterou jsme byli v průběhu 20. století násilně připraveni. Rodina
Hauser patřila mezi jedny z největších židovských průmyslníků na Teplicku. Dnes si povíme v krátkosti, kde jsou její kořeny a odkud
k nám přišli?
Rabín Pinkas Hauser se narodil 10. června 1808 v Nemyslovicích u Bezna v Mladoboleslavském kraji, reb Ja´akobu Hauserovi a
Kateřině Saře z rodiny Götzl. Mladý Pinkas studoval u rabína Samuela Landaua a na ješivě v Praze, kde do své smrti v roce 1820
působil věhlasný talmudista Becalel ben Joel Ronsperg zc“l., kterou poté vedl do své smrti v roce 1826 Roš ješiva reb Eleazar ben
David Fleckeles. Musíme si uvědomit, že Praha byla v tu dobu ještě centrem rabínské učenosti.
Pinkas Hauser, měl se svou ženou Babettou, šest synů a čtyři dcery. Prvorozeného syna Isa´aca, pak Solomona, Wilhelma, Moritze,
Juliua, Ferdinanda. Rodina Hauserů, byla spřízněna s rodinou Judy Blocha z Meclova a Evy Blochové roz. Hauserové. Bernarda
Blocha, zakladatele dubské porcelánky, pojilo se syny rabína Pinkese Hausera dlouhodobé přátelství. Isa´ak a Wilhelm v roce 1869
v Teplicích založili továrnu na tzv. krátké zboží neboli továrnu na pletené prádlo. Solomon Hauser vlastnil továrnu na pletené zboží
v Klatovech.
Rabín Pinkes Hauser působil v pol. 19. století v Podbořanském Rohozci, usuzujeme to podle toho, že se mu zde narodili hned dva
synové, Julius (1850) a Ferdinand (1852).
Od roku 1858-1882 působil rabín Pinkes Hauser v Mutěníně (Muttersdorf) na Domažlicku. Původně působil ještě ve staré dřevěné
synagoze, která měla modlitebnu v prvním patře. K svému účelu sloužila od roku 1662. Po roce 1860, byla v Mutěníně vystavěna
nová synagoga podle projektu stavitele G. Halla na místě tří domů, které ustoupily stavbě nové synagogy v klasicistním slohu č.p.
67. Po roce 1923 byla synagoga stavebně upravena. Pravděpodobně byla vypálena těsně po křišťálové noci a za německé okupace
českého pohraničí odstraněny zbytky stavby.
Rabín Pinkes Hauser zemřel v požehnaném věku 83 let v Teplicích, 16. září 1891, podle hebr. kalendáře 14. elulu 5651, k věčnému
odpočinku byl den na to pohřben v hrobě č. 787. Celý život se řídil veršem z proroka Zecharji 3,7, kterou čteme v rámci haftary Behaalotcha: „Budeš-li chodit mými cestami a zachovávat povinnosti vůči mně a budeš spravedlivě řídit chod mého
domu a také mých nádvoří, dám ti chodit mezi těmi, co tu stojí.“
Jeho choť Babetta Hauser zemřela před svým mužem 8. srpna 1883 a byla pochována ve stejném poli, nedaleko od svého chotě
v hrobě číslo 521, hned u hlavní cesty.
„Prosím Tebe, jenž vládneš soucitem, skryj je navěky v náručí svých křídel a jejich duše připoj do svazku živých.
Hospodin je jejich dědictvím, kéž v pokoji spočinou na svém lůžku.“ A řekněme „Amen.“
Příjemné prostředí lázeňského města Teplitz-Schönau a jeho okolí, s velkou židovskou komunitou, si vyhlédl ve své době k bydlení
na penzi např. rabín Josef Klingenberg, který zde zemřel 9. adaru 1872. Rabín Isidor Beck z“l., který zde zemřel 11. švatu 1912, nebo
rabín Simon Steinbach z“l., i on zde zesnul 20. avu 1922. A dnes můžeme vidět jejich náhrobní stély na Novém židovském hřbitově
v Teplicích, jak se pnou k nebesům. Pokud by se nám podařilo zjistit něco více o výše zmíněných rabínech, tj. o rabínu Isidorovi
Beckovi a rabínu Simonu Steinbachu, rádi vás budeme informovat.
Pro čtvrtletník Posel připravil: Tovje
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Velký minjan na chol ha-moed sukot

V parašat Ree 16, 13-17, v oddíle, který čteme na závěr pro maftira se čte: „Svátek sukot konej po sklizni ze svého výmlatu a ze
svého vinařství po sedm dní. A raduj se před tváří Hospodina, svého Boha, ty, tvůj syn, tvá dcera, tvůj otrok, tvá služka, Levi a
přistěhovalec, sirotek a vdova, kteří jsou v tvých branách. Svěť svátek Hospodinu, svému Bohu, sedm dní na místě, které Hospodin zvolí, a Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná celou tvou úrodu a všechno dílo tvých rukou, aby ses měl proč radovat. Třikráte do
roka ať se každý tvůj mužský ukáže před tváří Hospodina, tvého Boha, na místě, které on zvolí: o svátku macesů,
o svátku týdnů a o svátku sukot, a ať se před tváří Hospodina neukazuje s prázdnou. Každý ať dá, co může, nakolik
mu Hospodin, tvůj Bůh požehnal.“
V překladu: vrchního zemského rabína K. E. Sidona
Pro naší teplickou židovskou komunitu je typické společné posezení v suce na chol ha-moed, kdy se koná odpolední bohoslužba
Mincha, s tradičním posezením, kdy se veselíme před tváří Hospodina, našeho Boha. Chýše zvaná suka se každoročně společnými
silami postaví a znovuobnoví za židovskou obcí v Lipové ulici č. p. 333/25 u bočního vjezdu z ulice Hálkova. Mnoho paží již ochablo,
ale stánek se pokaždé skví ve své kráse, tak jak tomu bylo v předešlých letech. „Haleluja!“
Letošní posezení v suce se konalo na první den chol ha-moed svátku Sukot tj. ve čtvrtek 23. 09. 2021 v předvečerních hodinách tak
aby se mohli naši členové přijít pomodlit odpolední bohoslužbu Mincha. Odpolední bohoslužbu Mincha vedl chazan FŽO Danny
Vaněk. Velmi potěšitelné bylo, že se na minjan nemuselo čekat, přišlo celkem patnáct halachických mužů a mohli jsme začít ve
stanovený čas. Po úvodním žalmu Ašrej, byl ze Svaté skříně Aron ha-kodeš vyjmut gabajem synagogy pergamenový svitek Tóry.
Prvním vyvolaným k čtení z Tóry byl vážený pan Jochanan Roubínek ředitel Památníku Terezín, kterému přečetl vrchní zemský
rabín K. E. Sidon část „Uvejom hašenii ze 4M 29,17“. Druhým vyvolaným byl reb Tomáš ben Jehudit, kterému byla čtena část
následující tj. „Uvejom hašliši“, třetí byl vyvolán reb Gideon ben Demi a čtvrtou závěrečnou aliji získal Roš kehila Teplice reb Zelig
ben Benjamín Zeev.
Hagbe byla svěřena reb Chaimu ben Hiršl Efraimu, který pozdvihl pergamenový svitek Tóry na hlavy všech věřících jako drahocenný
klenot, který se ukazuje při výjimečných příležitostech. O svinutí a ustrojení pergamenového svitku se postaral náš vážený host reb
Jehuda Arie. Poté byl svitek Tóry vrácen do Svaté skříně Aron ha-kodeš. Po čtení a kadiši se všichni společně pomodlili Šmone esre,
tzv. tichou modlitbu, kterou pak chazan FŽO Danny Vaněk zopakoval pro ty, kteří se ještě nenaučili řádně hebrejské modlitby.
Po odpolední bohoslužbě Mincha bylo tradiční posezení v suce, na které se asi všichni nejvíce těšili. Podzimní počasí se ukázalo
jako příjemné k posezení a tak si nikdo nemohl stěžovat, že mu mrzne sedínka. K poslechu přijel tentokráte zahrát Pepa Gušlbauer a
o dobré pohoštění se postaral mašgiach Tovje, který pracuje jak pro PŽO, tak pro jediný košer hotel v Praze „King David“. S obsluhou
a servírováním mu pak pomohl předseda ŽOT Michael Lichtenstein a člen představenstva Vitalij Makonda. U grilu asistoval Danny
Klein. Rabín Sidon pak měl v suce, krátkou drašu. Myslím, že se nám i letošní posezení povedlo na výbornou.
Více fotografií najdete na našich webových stránkách: www.kehila-teplice.cz
Rád bych na závěr poděkoval všem, co se na přípravách a na výzdobě suky podíleli, ale hlavně bych chtěl poděkovat těm, co si našli
čas a vše pomohli uklidit. Též děkuji všem za jejich příspěvky na velký a bohatý kiduš, jenž se konal v suce. Dík patří též Nadačnímu
fondu obětí holocaustu, bez jejich pomoci by některé naše akce nemohly proběhnout v takovém rozsahu. „Toda raba všem.“
„Lešana haba bi-Jerušalajim, příští rok v Jerušalajim a pokud ne, tak vás všechny budeme čekat opět zde v naší
znovu postavené suce.“ Amen.
Pro čtvrtletník Posel připravil: duchovní ŽOT
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Porzellan fabrik - Brüder Willner
Mišpoche Ha-Levi Willner patří mezi jedny z nejstarších židovských rodin, nejen na Teplicku, ale obecně. Pokud byste
se vydali hledat jejich předky na Nový židovský hřbitov ve Hřbitovní 647 v Teplicích, naleznete tu mnoho hrobových
míst, jejich pískovcové náhrobní kameny jsou povětšinou zvětralé a málo čitelné. Je to škoda, že z náhrobních epitafů
nelze nic zjistit. Mezi velkým množstvím náhrobních stél najdete i hroby se jmény zakladatelů Ja´akoba ben Nathana
Ha-Levi Willnera zemřel 10. avu 5637 a hned vedle byla uložena jeho milovaná Rachel roz. Birnbaum, zemřela 8. avu
5655. Synové a zakladatelé Továrny na porcelán Bratří Willnerů leží v hrobě č. 1389, Ludwig Willner zemřel 26. švatu
5761, jeho bratr leží v hrobě č. 1471, zemřel 1. ijaru 5673.
Továrna byla založena v Proboštově u Teplic v č. p. 70 v roce 1884 jako; „Willner und Schieppel, Porzellan Manufaktur“. V roce 1885 vystupuje Ottilie Schippelová z firmy. Ještě v tomto roce nová továrna na majoliku vystavovala na
teplické průmyslové výstavě. Pravděpodobně již v roce 1886 se firma přeměňuje na rodinný podnik bratrů Ernsta a
Ludwiga Willnerů. V té době zaměstnává jako hlavního modeléra Jana Dukáta, který v roce 1886 uzavřel smlouvu s továrnou bratří Willnerů na majoliku, fajáns a porcelán v Proboštově a místo modeléra tam zastával po šest let. Zároveň
pracoval pro keramickou firmu Bernarda Blocha v Unčíně a přijímal i zakázky od jiných firem. V roce 1898 je již továrna uváděna jako továrna na porcelán se sídlem v Trnovanech. Trnovany v té době patřily k dynamicky se rozvíjejícím
vesnicím v Rakousku-Uhersku, které byly povýšeny na město až v roce 1910.
V letech 1892-1906 ve firmě Bratří Willnerů pracuje jako modelér Karl Strnadt, pozdější učitel na odborné keramické
škole v Teplicích. Jako další modelér a současně i umělecký ředitel továrny byl Ferdinand Stuhlhofer, který v roce 1905
vystavoval své výrobky jako člen teplického uměleckého sdružení. Ferdinand Stuhlhofer koncem roku 1907 odchází
z továrny a spolu zakládá s továrníkem Otto Seifertem v Treptowě u Berlína továrnu Vesta-Werke.
Továrna Bratří Willnerů vyvážela své výrobky do mnoha zemí, zastoupení měli v Berlíně, Hamburku, Paříži, Bruselu a
ve Vídni. Byla ustanovujícím členem teplického sdružení „Verband Österreichischer Thonwarenfabriken“, Ernst Willner byl v přípravném výboru, např. Bernard Bloch byl pokladníkem teplického sdružení až do své smrti v roce 1909.
Po smrti obou zakladatelů Ludwiga v roce 1911 a Ernsta v roce 1913, přechází majetek na jejich dědice, kterým po vypuknutí první světové války odchází většina zaměstnanců na frontu. Rodina se snaží všemi prostředky zachránit výrobu, trh kolabuje a výroba se propadá do ztrát. Dny firmy jsou sečteny.
Začátkem roku 1920 je firma uváděná již jako uzavřená, k zastavení výroby patrně došlo během první světové války.
Továrna se specializovala na luxusní výrobky jako jsou svítidla, vázy, žardiniéry a mj. též vyráběla sloupky pro pivní
výčepní stanice s mosaznou montáží.
V roce 1920 odkupují uzavřenou továrnu i s vybavením noví majitelé a továrna nese nový název „Walter a Robert Urbachové, továrna na výrobu fajánse a kameniny“. V dalších letech přibyla, k již zavedenému sortimentu výroba zdravotní
keramiky.
V roce 1938 byl všechen židovský majetek arizován, nedostatek pracovních sil zapříčinil úpadek výroby, ten se nepodařilo zvýšit ani po druhé světové válce, kdy byla továrna po roce 1945 znárodněna pracujícím lidem. Vyrábělo se zde
v malém užitkové nádobí, v jedné části se zřídila výroba měřidel. V té době zde pracoval krátce ve výrobně užitkového
nádobí můj praděda Jakub Kauders, než odešel do penze. V 60. letech byly tovární objekty zbourány a na jejich místech
postaven blok garáží.
Bratři Willnerové vlastnili ještě v Trnovanech litografickou dílnu a kartonážní firmu, kterou založil již jejich otec Ja´akob Willner, ta se nacházela na hlavní trnovanské ulici č. p. 123/45, dnes Masarykova třída. Továrna byla zbourána
v 90. letech 20. století, aby uvolnila prostor pro silniční průtah Teplicemi.
„Nechť památka na rodinu Willnerů nevymizí z naší kolektivní paměti.“
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot

Posel Židovské obce Teplice
14

Ab“a Ha-Levi Willner
Pomocník Boží z rodu Ha-Levi byl povolán v roce 1890, aby usedl do čela představenstva naší židovské obce v Teplicích, a spravoval, a vedl naši obec po cestách přímých. Jeho jméno bylo Azriel ben Avraham Ha-Levi Willner, zkráceně
Ab“a Ha-Levi, obecně známý jako JUDr. Oscar Willner. Jeho zásluhy byly veliké a židovští souvěrci si toho povšimli a povolali ho k předsednictví představenstva teplické židovské obce.
Tak jako před ním byli povoláni mužové bezúhonní, jako např. působil Roš
kehila Joachim Perutz, Samuel Hirschel, Aaron Stern, Ignác Bauer a Angelus
Pick. JUDr. Oscar Willner byl jmenován do funkce Roš kehila 17. listopadu
1890, ve funkci působil až do posledních dnů, které mu byli vyměřeny na tomto
světě. Jeho smrt zasáhla mnohé. Smutek a truchlení nastalo veliké, neboť Ab“a
Ha-Levi odešel od rozdělané práce, která nebyla dokončena. Jeho nástupce
Ernst Steinwald započal tam, co on ustal. „Čest jeho památce.“
JUDr. Oscar Willner měl velkou zásluhu na dostavbě Nové teplické synagogy,
podporoval se svou ženou Theresií židovské spolky a nadace. Theresie Willner
roz. Thorsch se narodila 12. dubna 1856 v Golčově Jeníkově, Isa´aku Thorschemu a Chavě roz. Kopperl. Oba její rodiče se přestěhovali do Teplic, a jejich
ostatky jsou pochovány na Novém židovském hřbitově ve Hřbitovní 647 v Teplicích. Nedaleko jejich hrobu je i hrob jejich milované dcery Theresie Willner,
ta zemřela ve Vídni věku 57 let, 28. chešvanu 5674, tj. 13. listopadu 1913, její
mrtvé tělo bylo převezeno k uložení do hrobu na Novém židovském hřbitově
v Teplicích, hned vedle svého milovaného muže. V lásce i ve smrti zůstali spolu,
neboť „Láska je silnější než smrt“, jak se píše v Šír ha-šírím.
JUDr. Oscar Willner zemřel ve věku 58 let 19. kislevu 5662, tj. 29. listopadu
1901.
V letošním roce si připomínáme 120 let od úmrtí Ab“a Ha-Levi Willnera zc“l.
Nechť je nám památka na muže spravedlivého požehnána.
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomš69

Nové Kameny zmizelých v Kadani a v Chomutově

Dvě severočeská města v Ústeckém kraji se v letošním roce dostala na mapu evropských měst, ve kterých jsou položeny Kameny
zmizelých tzv. Stolpersteiny. V Kadani byly slavnostně odhaleny v pátek 1. října 2021 první čtyři kameny. Dva byly odhaleny
před domem č. p. 121 na kadaňském náměstí před domem Rosy Feldstein a jejího syna Otty Feldsteina. Další dva kameny
byly odhaleny před domem Oswalda Hermanna a Hermíny Hermannové Na příkopě č. p. 448 na Špitálském náměstí hned
naproti staré hradební baště, kde v roce 1888 byla zřízena židovská modlitebna s velmi omezenou kapacitou, neboť do Kadaně
přicházeli stále více Židé z okolních vesnic a městeček a modlitebna nedostačovala pojmout větší množství věřících. Zařízení
modlitebny pocházelo ze zrušeného templu ze Žďáru v Doupovských horách, jejímž posledním rabínem byl Dr. Aron Bärwald,
poté působil na postu rabína v Královském městě Žatci, kam též přesídlilo několik souvěrců z Doupova a ze Žďáru, ale to už je
jiný příběh.
Více se dočtete v knize kadaňského historika Petra Hlaváčka nazvané: Židovská Kadaň.
Slavnostního odhalení se zúčastnili za Židovskou obec Teplice, předseda ŽOT Michael Lichtenstein, duchovní ŽOT Tomáš Pulc,
Antonín Brinzanik a Ivan Beneš s chotí.
Na úvod vystoupil starosta Města Kadaň PaedDr. Jiří Kulhánek, po něm krátce promluvil předseda ŽOT Michael Lichtenstein a
kadaňský historik Petr Hlaváček, který vše uvedl do historického kontextu. Na závěr přednesl duchovní ŽOT Tomáš Pulc, žalm
91 „Jošev beseiter“ a modlitbu El male rachamim. Slavnostního odhalení se zúčastnili studenti kadaňského gymnázia.
O tři týdny později v pátek 22. října 2021 se konalo odhalení prvních sedmi Stolpersteinů v Chomutově, i zde se zúčastnili
za Židovskou obec v Teplicích předseda ŽOT Michael Lichtenstein, duchovní ŽOT Tomáš Pulc, člen představenstva ŽOT Vitalij
Makonda a Antonín Brinzanik.
První dva chomutovské Stolpersteiny byly položeny na Žižkově náměstí, kde bydlel před odchodem do Protektorátních Čech
chomutovský rabín Prof. Dr. Emil Krakauer s chotí Mathilde Krakauer roz. Hart. Rabín Emil Krakauer působil na postu chomutovského rabína plných 32 let, předtím působil čtyři roky v Českých Budějovicích. Rabín Krakauer byl deportován se svou
chotí transportem C dne 16. 10. 1941 na okupované polské území do ghetta v Lodži, kde oba manželé našli svou smrt. Další dva
kameny byly uloženy ve vnitrobloku ulice Puchmayerova manželům Bedřichu a Erně Hellerovým. V ulici 28. října č. p. 1078/17
rodině Maxe a Kláry Hellerových. Poslední Stolperstein byl položen před vilou Goldmannových, Markétě Konirsch, roz. Goldmann, který položil vážený člen ŽOT Vitalij Makonda.
Žalm 91 jošev beseiter a El mala rachamim se jmény umučených pronesl na Žižkově náměstí duchovní ŽOT Tomáš Pulc, kde se
shromáždili účastníci této pietní akce s pozvanými hosty.
Velký dík zde patří organizátorům akce, a to jmenovitě manželům Monice a Adamu Zwettlerovým a též Magistrátu města. „Kol
ha-kavod všem.“
O položení dvaceti kamenů zmizelých v Teplicích, vás budeme informovat v dalším čísle čtvrtletníku Posel, ale už teď přinášíme
příběh Leo Freimutha, kterému se chystáme položit kámen zmizelých před dům, kde bydlel, v Kollárově ulici.
Pro čtvrtletník Posel připravil: tomaszot
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Mišpoche Freimuth a jejich osudy
Pátrání po židovské minulosti je činnost, která stále pokračuje. Není příliš neobvyklé, že fakta o jedné rodině nás dovedou k bližšímu poznání dalších dosud neznámých skutečností. A přesně tohle se týká i Sokolovska, jehož rozvoj
podpořil jak židovský kapitál, tak židovští odborníci. Bylo tomu tak i v Oloví,
kde jistý čas žila rodina Freimuthova, jejíž životní osud je příbuzensky spjat
s rodinou Seidemannovou ze severočeských Teplic.
Náš příběh začíná v jihočeském městě Sedlice u Blatné.
Hlavní postavou tohoto příběhu je především Leo Freimuth, který byl prvorozeným synem českožidovských manželů Karla Freimutha a Marie rozené
Levithové. Ve výše zmíněné jihočeské obci provozovali prosperující koloniál.
Otec Lea (nar. 4. března 1850) pocházel z Milína na Příbramsku. Leova matka
Marie se narodila (asi?) v roce 1853 a Leovou babičkou z matčiny strany byla
Franciska rozená Weilová, která byla původem z moravského Prostějova.
Rodina Freimuthova v Sedlici se postupně rozrůstala. 31. března 1880 se narodil druhý syn Emil, poté přibyla 25. srpna 1884 dcera Olga. Druhá dcera Ida
pak přišla na svět 9. února 1893, tedy v období, kdy již Leo studoval na reálce
v Písku. Už tehdy se začal intenzívně zajímat o celospolečenské dění a projevoval silné sociální cítění. To vše formovalo jeho osobní postoj, který byl značně
svérázný a odporoval jak celospolečenským poměrům, tak konzervativním rodinným tradicím. Vypovídá o tom i fakt, že před maturitou byl za své veřejné
vystoupení v protihabsburském a proticírkevním duchu z písecké reálky vyloučen. Maturitu pak složil v roce 1897 na vzdělávacím ústavu Ústřední matice
školské v Českých Budějovicích. Byl přes své svérázné sklony inklinující až
k anarchismu bezesporu nadaný, a tak odešel studovat chemii na České vysoké
učení technické v Praze (1897–1906).

Jeho pražské „období“ nebylo zprvu rozhodně zaměřeno na důsledné studium, naopak ukázalo, že je mu velmi blízký bohémský
způsob života. Rychle se začlenil do řad mladých literátů, ovlivnilo jej přátelství s Františkem Gellnerem, Karlem Tomanem, Stanislavem Kostkou Neumannem a dalšími literáty podobného radikálního zaměření.
Patřil též mezi zakladatele České anarchistické federace, překládal poezii H. Heineho, přispíval svými verši a epigramy do řady časopisů, byly to především Nový kult, Moderní revue, Moderní život, Rudé květy, Volná tribuna, Šibeničky či Ženský obzor.
Freimuthova básnická i překladatelská tvorba by si rozhodně zasloužila samostatnou kapitolu, avšak tento příspěvek je zaměřen
na méně známá osobní fakta a příbuzenské vztahy. Od dubna 1899 vypukla tzv. Hilsneriáda, v jejímž důsledku se vyhrotily na celém
českém území tvrdé antisemitské tendence, které přiměly i rodinu Freimuthovu o rok později k prodeji majetku v Sedlici a k jejímu
odchodu na Teplicko.
Mladý Leo pak pod vlivem nejbližších příbuzných zásadně usměrnil svůj postoj k životním jistotám a dokončil vysokoškolské vzdělání s titulem inženýra. Ještě jako svobodný přišel roku 1910 do Oloví na Sokolovsku. Přesněji jako chemik do zdárně se rozvíjející
továrny na tabulové a zrcadlové sklo, která byla od svého vzniku až do roku 1938 v majetku židovské rodiny Weissů. Vídeňský velkoobchodník Leo Weiss, který měl rozsáhlé styky s francouzskými, rakouskými, belgickými a německými sklárnami, započal v roce
1891 v tehdy malé a chudé obci se stavbou sklárny, která byla o dva roky později, 24. ledna 1893 zapsána v obchodním rejstříku
v Chebu pod názvem „První česká akciová společnost pro výrobu skla (Erste Bömische Glassindustrie-Aktien Gesselschaft). Továrna
započala s výrobou 22. července 1893 a měla zpočátku jen 63 zaměstnanců. Rychle se však rozrůstala a přicházeli sem stále další
odborníci. A mezi nimi i Ing. Leo Feimuth. Bylo to právě Oloví, kam si přivedl manželku a kde si také založil rodinu. Seznámil se totiž
s Olgou Seidemannovou (nar. 21. února 1891), která byla o čtrnáct let mladší a pocházela z Teplic.
Zdejší židovská komunita měla hluboké kořeny již od 15. století a byla zprvu soustředěna v uzavřeném ghettu, kde měla i starou
synagogu. Nicméně změny celospolečenského vývoje dospěly roku 1867 k vydání nové ústavy, ve které bylo zakotveno i úplné zrovnoprávnění Židů, což bylo pro jejich další vývoj opravdu průlomové.
Ale zpět k meritu věci. Olga byla prvorozeným dítětem teplického knihtiskaře Wilhelma Siedemanna, který přišel na svět 23. listopadu 1861 v obci Golčův Jeníkov v havlíčkobrodském okrese. Ze vztahu Moritze Seidemanna a Rebeky Terezy rozené Pickové.
Olžin otec Wilhelm pocházel z početné rodiny, takže Olga měla z jeho strany strýce Salomona, Adalberta, Gustava a Ottu, dále pak
tety Annu, Zeni a Johannu. Olga měla dva mladší bratry, Maxe a Paula. Bratr Max se oženil s Marií, která byla dcerou Ferdinanda
a Eugenie Löwy, která byla rozená Taussigová. A ta měla sestru Kláru, jenž se provdala za Ernesta Steinigera, který vystudoval reálku
v Lokti. Po svatbě v bydleli v Sokolově na Starém náměstí č. p. 20, kde provozovali restaurační služby. V jejich manželství se narodilo
sedm potomků. Tímto postupným propojením se formovaly další příbuzenské vztahy rodin Fretmuthových, Seidemanových a sokolovských Steinigerových.
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Leo s Olgou uzavřeli sňatek v nové teplické synagoze 23. dubna 1913 a již v dalším
roce přišla 24. ledna na svět dcera Marianna. Ve stejném roce byl Ing. Leo Freimuth jmenován do funkce provozního ředitele zdárně se rozvíjející olovské sklárny. Na podzim v témže roce pak v počátečních bitvách 1. světové války kdesi
na území Haliče navždy zmizel jeho někdejší židovský literární druh František
Gellner.
Nicméně Leo se nadále věnoval především zabezpečení rodiny. První společný
domov měli právě v Oloví, v bytě, který nechala továrna postavit pro své vedoucí
pracovníky. A rovněž v Oloví se Freimuthovým narodilo 21. září 1919 také druhé
dítě. Syn, který byl zapsán do sokolovské matriky jako Joachim neboli Jan.
V olovské sklárně však měli nadále rozhodující slovo potomci rodiny Weissů,
což byl patrně jeden z důvodů, že se Ing. Freimuth s manželkou a oběma dětmi
přestěhovali roku 1924 blíže ke stárnoucím rodičům do Teplic-Šanova. V Teplicích v Uherově ulici č. 21 obývali čtyřpokojový byt s mansardou, který byl
zařízen z prostředků Olžina věna.
Dalším místem Leovy působnosti se potom stal cukrovar v blízkých Neštěmicích,
kde mohl uplatnit nejen své odborné, ale i organizační schopnosti. Nastoupil
sem ve funkci ředitele. V té době si mladší Leův bratr Emil budoval úspěšné
kariérní postavení a posléze i rodinné zázemí v německém Hamburgu. Starší
sestra Olga provdaná Orsteinová žila v Chabařovicích. Mladší sestra Ida se v teplické synagoze 6. května 1920 provdala za Ing. Emila Kulku. Vlivem hospodářské
krize však byl neštěmický cukrovar nucen koncem roku 1931 ukončit provoz.
A to pro Ing. Freimutha znamenalo hledání další existence.

Leo Freimuth založil v Teplicích malý závod na výrobu farmaceutických
přípravků, kde dcera Marinna pracovala jako korespondentka a syn navštěvoval
zdejší gymnázium, které ukončil v roce 1938 úspěšnou maturitou. V továrně
zaměstnával Leo především české zaměstnance. V tomto období však začal sílit
také na celém Teplicku vliv Henleinovy strany a vzrůstaly národnostní rozpory mezi českým a německým obyvatelstvem. Současně
se stále intenzivněji projevovaly antisemitské tendence. Freimuthovým navíc značně přitížilo jejich české občanství a přátelské
styky s českými občany. Byli proto po záboru pohraničí donuceni teplickými henleinovci vystěhovat se do Prahy a zanechat zde
byt s veškerým zařízením. Olga Freimuthová sice opakovaně žádala vrácení zabavených věcí, obrátila se dokonce i na teplického
právníka JUDr. Waltera Schuberta, který se však vyjádřil, že jakékoliv majetkové požadavky podaném prostřednictvím Soupisu
škod jsou bezpředmětné.
Mnoho Židů si stále ještě neuvědomovalo realitu blížící se persekuce a věřilo, že je masarykovská demokracie s dosavadním
uznáváním rovnosti židovské národnosti ochrání. Ještě v prosinci 1938 podepsal Ing. Freimuth protokol, že nemá v úmyslu se z republiky vystěhovat, a zdůrazňoval svou naprostou loajalitu k Československé republice. Tehdy se do pražského bytu v Korunní ulici
č. 7 též přistěhovala jeho sestra Olga. Její manželství totiž skončilo rozvodem a Olga přijala zpět své dívčí jméno Freimuthová. Na
této adrese byla tehdy také evidována manželka i Leova ovdovělá matka Marie a syn Jan.
Strašnou ranou pro obyvatelstvo již okleštěné Československé republiky se stal 15. březen 1939, kdy i na území tzv. Druhé republiky
přijížděla německá vojska a lidé jen mohli jejich agresi bezmocně přihlížet. A v noci předtím byla v Teplicích při místních nepokojích zapálena nová židovská synagoga, bývalý architektonický skvost města z roku 1882. Tehdy se definitivně zlomily veškeré naděje
židovských občanů, protože s okupací vstoupily postupně v platnost zrůdné Norimberské zákony i v Protektorátu Čechy a Morava.
Přibývalo žádostí o vystěhování. Současně začalo omezování vízových kvót ze strany jak evropských států, tak USA i Austrálie.
Brzy se ukázalo, že možnosti emigrace jak legální, tak ilegální se postupně omezují. Přibližme si velmi prekérní situaci Freimuthových s faktem, že z těch opravdu nejbližších se podařilo uniknout ze spárů genocidy pouze synovi Janovi. Jeho osudu se budeme
věnovat později.
Dále pak „zmizeli“ Max s manželkou a Paul Seidemannovi. Těm se totiž podařilo včas emigrovat. Leo s manželkou, kteří přežívali
z úspor, byli donuceni opustit velký pražský byt v Korunní ulici a sdíleli s dalšími třemi rodinami malý byt v Havlíčkově ulici
č. 57. Leo vlivem nečekaných poměrů přehodnotil záměr zůstat v republice. Snažil se zoufale přes známosti získat doklady pro
vystěhování. Ale jeho konexe pro získání nutných víz bohužel nestačily.
Takže ti, co zůstali, měli před sebou jedinou a hrozivou cestu. Transporty. Zařazování do nich musela zajištovat sama Pražská židovská
náboženská obec. Freimuthovi tak byli deportováni do Terezína 10. února 1942. Potom záleželo na terezínské Radě starších, sídlící
v Magdeburských kasárnách, která musela sama sestavovat transporty dál na Východ. 13. června 1942 bylo k deportaci na Východ
vybráno 2003 Židů včetně Freimuthových a souprava dobytčích vagonů byla tehdy označena „AAi“.
Jde o jediný transport, jehož konečná stanice není dodnes přesně známa. Z dosavadních poznatků zatím vyplývá, že s velkou
pravděpodobností byl tehdy likvidačním místem polský vyhlazovací tábor Treblinka nebo Sobibór-Osowa. Dříve předpokládaná
a často zmiňovaná Osvětim totiž byla definitivně vyloučena.
Sem byl z ghetta Terezín jako první vypraven transport „By“ téhož roku, ale až 26. října. Tak se navždy ztratili v neznámu Janovi
rodiče a sestra. A nelítostné ztráty pokračovaly. Janova teta Olga se totiž snažila rovněž o emigraci, a to do Šanghaje.
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V době, kdy čekala na vyrozumění k této své žádosti, změnila bydliště, a to
do ulice Dobrovského č. 51. Ovšem dočkala se zklamání. 31. října 1940 totiž
obdržela konečné vyjádření, že byla vyřazena ze seznamu uchazečů o tuto cestu. Místo možnosti uniknout do bezpečí musela projít kalvárií protižidovských
opatření s vědomím, že bude také nucena přesídlit do terezínského ghetta. Toto
neradostné očekávání se naplnilo 28. července 1942, po sestavě transportu
„AAt. Asi netušila, že jí zbývá pouhých sedm dnů života. Už za týden byla totiž
deportována 4. srpna transportem „AAz“, který zastavil blízko běloruského
Malého Trostince. Tady byli všichni vyhnáni z vlaku pod záminkou, že dostanou
oběd. Místo toho byli v blízkém lese postříleni a naházení do jámy, která byla
zasypána hlínou. Je téměř jisté, že o tomto zlikvidování nejbližší rodiny Jan
Freimuth nevěděl.
Stejně jako řada dalších Židů se o únik z okupované republiky pokusil ilegálně,
což se mu podařilo. Jako cíl si zvolil Palestinu. Velká Británie spravovala tehdy
Palestinu jako své mandátní území a měla v rukou židovské přistěhovalectví
do této oblasti. V květnu 1939 zveřejnila britská vláda dokument „Statement of
Policy“, známý pod názvem „Bílá kniha“. Z obavy před arabským odporem stanovili Britové tímto rozhodnutím kvótu pro přistěhovalce v následujících pěti
letech na pouhých 75 000 osob. V důsledku toho se takřka uzavřely možnosti
legálního přistěhovalectví, a naopak se urychlilo organizování ilegálních
transportů. A právě tak unikal i Jan Freimuth. Spletitou cestou přes Balkán
se nakonec dostal lodí Milos až k palestinským břehům, avšak Britové odmítli
tyto uprchlíky do přístavu v Haifě přijmout. Všichni cestující museli přestoupit
na loď Patria, kam byla umístěna výbušná nálož, která měla postrašit tamní
imigrační úřady a umožnit vyčerpaným emigrantům vylodění.
Výbuch byl proti původnímu plánu mnohem ničivější a poškozená Patria šla
25. listopadu 1940 ke dnu. Zahynulo tenkrát 267 lidí, kteří byli pohřbeni v Haifě.
Nicméně Jan Freimuth měl štěstí a patřil mezi zachráněné. Nějaký čas žil v Tel Avivu, kde se živil jako úředník. Jistě mu nebyla lhostejná situace ve vzdálené vlasti, což jej motivovalo k další činnosti.
Na výzvu čs. vlády z Londýna dobrovolně narukoval a byl odveden v Jeruzalémě do formující se čs. vojenské jednotky. Prošel kursem
pro důstojníky v záloze a prodělal radistický kurs. Lodí Mauretánie byl potom přepraven s dalšími 1332 vojáky do Liverpoolu. Zakotvili zde 12. srpna 1943. V jedné regionální publikaci je uvedeno, že působil jako letec RAF.
Pražský Vojenský historický ústav ale tuto informaci neeviduje ani na seznamech čs. pilotů, ani v leteckých kartách. Potvrzuje však
Freimuthovu působnost v zahraniční armádě. V Janových vojenských dokladech je též zaznamenána žádost z roku 1942 o změnu
příjmení na Volný, což mu bylo povoleno a v dalších písemnostech je také plně akceptováno.
V květnu 1945 se vrací do republiky, ubytoval se v pražské Antonínské ulici v podnájmu u jisté paní Winternitzové. Tehdy také
prostřednictvím Zemského národního výboru byla definitivně potvrzena jeho změna jména, stejně jako přestup k římsko-katolické
církvi, ke které se oficiálně hlásil již za války. Muselo jej zaskočit zjištění, kolik blízkých ztratil.
Mimo rodičů, sestry Marianny a rozvedené tety Olgy byla rovněž zdecimována rodina otcova bratra Emila žijící do roku 1941 v Hamburgu. Tato rodina byla velmi dobře finančně zabezpečena, měla dost vlivných známých, a přesto se ani jí nepodařilo emigrovat.
Znamenalo to přesun Emila, jeho ženy Belly (rozené Schur) a dcery Evy Renaty 25. října 1941 do ghetta v Lodži a jejich osud zpečetila
2. září 1942 poslední cesta do polského vyhlazovacího tábora v Chelmnu, kde byli Židé vražděni ve speciálních nákladních autech
pomocí výfukových plynů.
Emilův syn Edgar přijel asi v říjnu 1939 do Prahy, odkud se pokusil ilegálně dostat do zahraničí, ale marně. Do Hamburgu se už nevrátil. Zůstal v Praze a byl pražskou židovskou obcí zařazen do transportu „Ba“, kterým odejel do terezínského ghetta 10. srpna 1942.
V únoru následujícího roku pak byl zavražděn v Osvětimi. Nejasný dodnes zůstává osud Leovy nejmladší sestry Idy provdané (jak již
bylo výše zmíněno) za Ing. Emila Kulku. Mezi oběťmi holocaustu se nenacházejí. Lze pouze doložit, že Emilův otec se jmenoval Karl
a matka Sofie byla rozená Bergmannová.
Přeživší syn Freimuthových Jan se po krátké působnosti v Praze vystěhoval už s úředně změněným příjmením z osvobozené republiky nejprve roku 1946 do Belgie a pak natrvalo do Anglie. V létě 1945 se ale vrátili do Teplic oba bratři Olgy Freimuthové, kteří přežili
roky holocaustu v exilu. Do Teplic, kde žilo v posledních letech 1. republiky cca pět tisíc židovských občanů, se jich vrátilo pouze
několik stovek.
20. listopadu 1945 však došlo k vytvoření Přípravného výboru židovské náboženské obce. A mezi zakládajícími členy byl i Pavel Seidemann, tedy bratr zemřelé Freimuthovy manželky Olgy. Působil zde jako gabaj (výběrčí židovské daně).
V Hamburgu byly nedávno pietně položeny tzv. stolpersteiny „Kameny zmizelých“, a to před domem č. 43 na ulici Isesstrase, kde
před válkou rodina Leova bratra Emila Freimutha bydlela. S připomínkou rodiny Ing. Lea Freimutha je to tristnější. V Sedlici se o ní
prakticky neví, v Oloví byl někdejší areál sklárny doslova srovnán se zemí a s tím i jméno někdejšího ředitele. Cukrovar v Neštěmicích
je taky v troskách.
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Uherova ulice v Teplicích byla po válce přejmenována na Kollárovu a zkrácena. Původní stromořadí, které lemovalo zdejší bohaté
nájemní domy z konce 19. století, bylo vykáceno a domy přečíslovány. V jistém dokumentu jsem našla zmínku, že jediné místo, které v Teplicích Ing. Lea Freimutha a jeho rodinu připomíná, se nachází na zdejším novém židovském hřbitově. Ten je sice součástí
hřbitova městského, ale má svůj vlastní vchod a dodnes se tu pohřbívá. V celém jeho prostoru je ticho a areál působí velmi rozpačitě.
Vedle zachovalých, udržovaných a honosných hrobů jsou totiž v trávě roztroušena torza pomníčků a kusy zřícených desek s nápisy,
které již nejsou téměř čitelné.
Nedaleko vchodu na hřbitov se nachází vysoký udržovaný žulový pomník s několika jmény ze strany nejbližších příbuzných Olgy
Freimuthové. Přesněji jde o jejího synovce Oskara Seidemana, který padl 8. srpna 1916 na bojišti 1. světové války. Pak je tu jméno
jeho matky a současně manželky strýce Salomona (rovněž Olgy rozené Turnovské), která zemřela roku 1935 a tím unikla konečnému
řešení židovské otázky stejně jako bratři Olgy Freimuthové.
První bratr Ing. Max Seideman, báňský inženýr zemřel 4. února 1953, druhý bratr Pavel pak o rok později. Oba také pomník důstojně připomíná. Místo s pamětní deskou Freimuthových se mi však při vlastním hledání podařilo najít až s pomocí duchovního
teplické ŽNO pana Tomáše Pulce.
Náhrobní deska v zadním traktu hřbitova je vedena pod evidenčním číslem 1960 a to se jménem Karl Freimuth, který zemřel pravděpodobně v roce 1932. Přesné datum je totiž na desce již nečitelné. Také se již zřejmě nedozvíme, z čí iniciativy sem byla koncem
čtyřicátých let dopsána „In memoriam“ jména Lea, Olgy a Marianny s čitelným dovětkem „Osvětim“. Takto byl totiž dlouho po válce
označován nejhrůznější vyhlazovací tábor. Dnes víme, že to byla Osvětim, kam však transport „AAi“ s Freimuthovými nikdy nedojel.
A vlivem času se tato černá žulová deska na teplickém židovském hřbitově zřítila a roztříštila na několik kusů, čeká i tuto poslední
památku na Freimuthovy naprosté nebytí. Stejně jako jejich několikaletou přítomnost v Oloví. Snad tahle léta byla šťastná. A zcela
jistě nikdo tehdy netušil, jak krutá bude budoucnost.
Helena Kavková

Návštěva z Berlína
Ve čtvrtek 8. chešvanu 5782 (14. 10. 2021) nás navštívil pan Andreas Wünsch s chotí z Berlína, potomci zde v Teplicích zesnulého Dr. Karla Federera (3. 4. 1865 Uhlířské Janovice – 7. 12. 1948), jenž je pochován na Novém židovském hřbitově v Teplicích hrob. 2604. požádali jsme při této příležitosti Andrease Wünsche, aby nám napsal pár
řádek. Zde jsou v trochu upravené podobě:
Jmenuji se Andreas Wünsch a žiji v Berlíně. Prvních 14 let svého života jsem strávil společně s rodiči u prarodičů v Berlíně Friedrichshagen. Nevěděl jsem, že moje babička byla Židovka. V dědictví jednoho z mých prarodičů byly dva suterénní prostory, které byly
ve sklepě dlouho nedotčené. Před deseti lety jsem suterénní prostory navštívil, nalezl jsem zde spoustu věcí a dvě krabice, na jejichž
obsah jsem se podíval blíže. Jedna krabice byla plná starých fotografií a druhá byla plná papírů a dokumentů. Při bližším zkoumání
se ukázalo, že moje babička byla česká židovka.
Věděl jsem, že se moje babička narodila v Praze, ale jak už bylo řečeno, ne že by byla Židovka. Moje babička žila v letech 1906 až 1934
ve Štupartské ulici č. 4 na pražském Starém Městě.
Pak jsme s manželkou začali zkoumat různé archivy. Ve Spolkovém archivu Spolkové republiky
Německo je životopis mých prarodičů (Dr. Phil. Edith Linz a Kurta Ericha Linze). Tam je uvedeno,
že se moji prarodiče (můj dědeček byl Němec a po roce 1933 uprchl do Československa) s babičkou
se seznámil v Praze. Po roce 1939 uprchli do Velké Británie přes Polsko a Švédsko. V Anglii vedla
moje babička dětský domov pro děti uprchlíků (nevím, jestli tam byly židovské děti). Můj dědeček
byl tesař v Anglii. Poté, co Německo vyhlásilo válku, byl 8 měsíců internován, jako všichni Němci,
kteří žili v Anglii. Moje matka se narodila v Anglii v roce 1944. V roce 1947 se moji prarodiče vrátili
se svou malou dcerou do Německa.
Zjistili jsme také, že rodina mé babičky vlastnila v Praze firmu na výrobu kravat a korzetů.
Prostřednictvím internetu jsme také zjistili, že moji prarodiče byli pochováni na Novém židovském
hřbitově v Praze. Během cesty do Prahy a návštěvy židovského hřbitova jsme hrob našli za pomoci
pracovníka Chevra Kadiša Chaima Kočího.
Na NŽHP jsou také hroby dalších členů naší rodiny, včetně hrobu sestry mé babičky. Stejně tak
hrob bratra mé prababičky a jeho manželky. Našli jsme zde také hrob mých praprarodičů.
Během našeho výzkumu jsme bohužel zjistili, že obětí šoa se stalo celkem 29 členů rodiny.
Naše cesta do Teplic nás vedla přes fotografii z výše zmíněné krabice nalezené v suterénních prostorách.
Na fotografii je moje prababička Augusta Würzburg roz. Federer a její bratr Dr. Karl Federer – vyfoceno
v roce 1946 v Praze. Na internetu jsme našli obrázek hrobu Dr. Karla Federera a jeho manželky Josefíny Federer roz. Reiman v Teplicích. Při naší první cestě do Teplic jsme bohužel nebyli na správném
hřbitově. Díky pomoci předsedy ŽOT Michaela Lichtensteina se nám podařilo zmíněný hrob při naší
druhé návštěvě Teplic najít.
Pro čtvrtletník Posel připravil a z němčiny přeložil MiLi

Posel Židovské obce Teplice
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Oceněným v oblasti kultury se stal Michael
Lichtenstein

Hejtman Ústeckého kraje ocenil předsedu Židovské obce Teplice
Cenou hejtmana ÚK za rok 2020. Cena, která byla schválena zastupitelstvem ÚK byla předána na slavnostním večeru v Ústí nad
Labem. Zdůvodnění tohoto ocenění:
Oceněným v oblasti kultury se stal Michael Lichtenstein,
který působí od roku 2004 jako místopředseda Federace židovských
obcí. Michael Lichtenstein se velkou měrou přičinil o opravy židovských památek na území Ústeckého kraje, čímž se zasloužil
také o zvýšení turistického ruchu a celkového povědomí o region.
Předseda Židovské obce Teplice Michael Lichtenstein děkuje
hejtmanovi Ústeckého kraje Ing Janu Schillerovi a zastupitelům
Ústeckého kraje za toto významné ocenění, o které se zasloužil
nejenom předseda ŽO Teplice, ale též celá židovská komunita
v Ústeckém kraji.

2021

Chanuka Sufganiot - Chanuka koblihy
2 balíčky sušeného droždí, 4 lžíce pískového cukru, 3/4
hrnku vlažného mléka, 2 a 1/2 hrnku polohrubé mouky, 2
žloutky, špetka soli, 1 lžička skořice, 40g změklého másla,
rostlinný olej, ovocná zavařenina
Postup
Nejprve rozpustíme kvasnice a 2 lžíce cukru v mléce a
necháme vzejít kvásek. Prosejeme mouku a nasypeme ji na
vál. Uprostřed uděláme důlek, nalijeme kvásek, přidáme
žloutky, sůl, skořici a zbývající cukr. Dobře propracujeme.
Přidáme máslo a zpracováváme těsto, dokud není hladké
a pružné. Poté těsto dáme do mísy, přikryjeme a necháme
přes noc v ledničce. Na vál nasypeme trochu hladké mouky
a rozválíme těsto na zhruba centimetrovou tloušťku. Pomocí sklenice vykrájíme kolečka, překryjeme je utěrkou a
necháme ještě 15 minut vykynout. V ruce vytvarujeme kouli, do jejíhož středu jsme zapracovali trochu marmelády. V
hluboké pánvi rozpálíme olej a vkládáme do něj koblihy.
Když jsou z jedné strany dohněda osmažené, obrátíme je.
Když jsou hotové, krátce je ubrouskem vysušíme a obalíme
je v pískovém cukru.

Ze života obce
Představenstvo se na svých pravidelných zasedáních zabývalo běžnou agendou a organizací života na obci.
Zvláštní pozornost byla věnována:
1. Přípravou shromáždění členů ŽO Teplice za rok 2020.
2. Realizaci mimořádného opatření předsedy ŽO Teplice
v boji proti koronaviru Covid 19.
3. Realizací projektů financovaných z grantů NFOH.
4. Pokračováním oprav domu ŽO v Lipové ulici v Teplicích
5. Přípravou a realizací svátků na ŽO.
6. Vyhodnocením akcí Společenského klubu ve 3 a 4. čtvrtletí 2021.
7. Sociálními službami ŽO Teplice ( odborné sociální poradenství) a Claims Conference GG 23.
8. Přípravou a realizací vzpomínkových akcí např. v Žatci. .
9. Přípravou a realizací pokládky „Kamenů zmizelých“
v Teplicích, Kadani a Chomutově
Vydavatel: Židovská obec Teplice, tel.: 417 635 073, e mail: kehila@volny.cz,
www.kehila-teplice.cz | MK ČR E 17562
Za přispění města Louny, Krupka a Dubí, města Kadaň a Statutárního města
Teplice, Statutárního města Mostu a technické služby města Mostu
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Narozeniny členů Teplické židovské obce
Narozeniny členů Židovské obce Teplice

paní Čapková Lenka, nar. 04.11. - 43 let
paní Urbanová Jana, nar. 10.11. - 84 let
paní Anna Bírková, nar.2.12. - 59 let
pan Jiří Merta, nar. 04.12. - 28 let
paní Alice Sikytová, nar. 5.12. - 57 let
Ad mea veesrim šana
přeje celá teplická židovská obec

